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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την πρόσληψη του Κυβισμού στο πεδίο της 

τεχνοκριτικής στη Γαλλία, με αφετηρία την πρώτη ατομική έκθεση του Georges 

Braque το 1908. Η εργασία ολοκληρώνεται το έτος 1930, διότι από το 1931 και εξής 

εντοπίζεται μία νέα περίοδος προς μελέτη. Αρχικά, ο λόγος έγκειται στην 

οικονομική κρίση, η οποία ξέσπασε στις Η.Π.Α. το 1929 επηρεάζοντας και τη Γαλλία 

το 1931. Επιπλέον, ο Κυβισμός το 1930 δεν ανήκει πλέον στις πρωτοπορίες της 

περιόδου και κατά την Prat1 είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο του σε μία ιστορία του 

παρελθόντος, την αποδοχή και νομιμοποίησή του. Ομοίως ο Green υποστήριξε ότι ο 

Κυβισμός χάνει τη δύναμη του όταν αποκτά ευρεία αποδοχή. Δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε με ακρίβεια τη χρονολογία που ο Κυβισμός έπαψε να κυριαρχεί και ο 

Green ανέφερε κατά προσέγγιση τα έτη μεταξύ 1924 και 1928.2 

Η διάρθρωση του κειμένου ακολουθεί όσο το δυνατό ακριβέστερη  

χρονολογική σειρά με γνώμονα τη νοηματική σαφήνεια και χωρίζεται θεματικά σε 

πέντε κεφάλαια. Η πληθώρα των τεχνοκριτικών, οδήγησε στην επιλογή εκείνων που  

αποδίδουν τον διαλόγο μεταξύ των υποστηρικτών και των επικριτών του Κυβισμού. 

Η μετάφραση είναι της γράφουσας όπου δεν αναγράφεται ο μεταφραστής. 

Στο πρώτο και εκτενέστερο κεφάλαιο αναλύεται η περίοδος δημιουργίας και 

ανάπτυξης του Κυβισμού από το 1908 ως και το ξέσπασμα του Α’ Παγκόσμιου 

Πολέμου το 1914. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να προβληθούν 

μέσω των τεχνοκριτικών της εποχής, οι θετικές και οι αρνητικές απόψεις που 

εκφράζονται για το νέο ζωγραφικό ύφος. Πρόσθετα αναφέρονται και δημοσιεύσεις 

των καλλιτεχνών, στις οποίες προβάλλουν τις ανησυχίες και τους στόχους τους. 

Αρχικά, θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση του Κυβισμού ως τέχνη της αντίληψης 

και όχι της όρασης, λόγω της προσπάθειας απεικόνισης της ουσιώδους και 

βαθύτερης αλήθειας. Επόμενο ζήτημα μελέτης αποτελεί το δίπολο σύνθεσης και 

ανάλυσης, κατά το οποίο θα εξεταστεί η χρήση της μεθόδου των πολλαπλών 

οπτικών. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα 

                                                           
1
 Marie-Aline Prat, Peinture et avant garde au seuil des annees ‘30, L’age d’homme, Λωζάννη 1984, 

22-23. 
2
 Christopher Green, Cubism and its Enemies, Modern Movements and Reaction in French Art, 1916–

1928, Yale University Press, New Haven and London, 1987, 106, 138. 
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της εθνικής ταυτότητας του Κυβισμού που θα μας απασχολήσει εντονότερα στην 

περίοδο του Πολέμου. Ο διάλογος διαμορφώνεται σε πολλά επίπεδα και σε καμία 

περίπτωση δεν υπάρχουν δύο εμφανείς αντίθετες πλευρές. Όπως θα γίνει 

αντιληπτό η τεχνοκριτική διαμορφώνεται ανάλογα με την προβολή ή την αποδοχή 

των καλλιτεχνών και με το πέρασμα των χρόνων απαλύνονται οι αιχμηρές απόψεις 

της πρώτης εντύπωσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο χρονολογικά συμπίπτει με την περίοδο του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου, σκοπός είναι να διερευνηθεί η κατάσταση των τεχνών και η 

διαμόρφωση των τεχνοκριτικών απόψεων κατά τη διάρκειά του. Στον βασικό 

τεχνοκριτικό διάλογο διατυπώνονται πατριωτικές και εθνικιστικές αντιλήψεις και 

εντοπίζεται η διαφωνία σχετικά με το αν η επιρροή του πολέμου στις τέχνες θα 

αποφέρει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Θα προβληθεί έντονα το ζήτημα της 

εθνικής ταυτότητας του Κυβισμού, λόγω της γενικευμένης, εκείνη την περίοδο 

γερμανικής εχθρότητας, του έκδηλου εθνικισμού και της εναντίωσης στο νέο 

πνεύμα της τέχνης. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται η προβολή του Κυβισμού ως 

μορφή γερμανικής τέχνης από τους επικριτές και στον αντίποδα εντοπίζονται 

προσπάθειες νομιμοποίησης του Κυβισμού ως αμιγώς γαλλική τέχνη, οι οποίες 

προωθούν τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξεταστεί η πρώτη μεταπολεμική περίοδος, με αφετηρία 

τη λήξη του Πολέμου το 1919 έως το 1925, έτος κατά το οποίο ο Κυβισμός 

χαρακτηρίζεται ως «ιστορικό κίνημα». Γίνεται προσπάθεια εξέτασης της 

μεταστροφής των απόψεων και των αντιλήψεων των τεχνοκριτών, οι οποίοι αν και 

στο τέλος του Πολέμου βιάστηκαν να μιλήσουν για τον «θάνατο» του Κυβισμού, 

στην πορεία γίνονται πιο δεκτικοί προς κίνημα. Η προαναφερθείσα στάση τους 

πιθανότατα οφείλεται στις εκθέσεις στην Gallery de l’Effort moderne και στην 

παρουσία των κυβιστών ζωγράφων στα Σαλόν το 1919 και το 1920, με την οποία 

διαψεύδονται οι επικριτές του κινήματος. Στο τέλος του κεφαλαίου ακολουθούν 

υποστηρικτικές δημοσιεύσεις για τον Κυβισμό, έπειτα από τις οποίες θα επανέλθει 

το ζήτημα περί «θανάτου» του κινήματος. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο θεωρήθηκε απαραίτητη η εξέταση του περιοδικού 

Cahiers d’art από το 1926 ως το 1930, το οποίο υπερασπιζόμενο το κίνημα και 

έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο του Picasso και του βασικού πυρήνα των 
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κυβιστών, νομιμοποιεί τον Κυβισμό στην καλλιτεχνική σκηνή. Δειγματοληπτικά, θα 

εξεταστούν άρθρα αφιερωμένα σε κυβιστές ζωγράφους και στο έργο τους. Στο 

πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αφού έχει ολοκληρωθεί η  εξέταση της περιόδου 

της τεχνοκριτικής αποτίμησης του Κυβισμού, θίγεται το ζήτημα της ενσωμάτωσής 

του στην ιστορία της τέχνης και εξετάζονται οι πρώτες ιστορικές μελέτες στις οποίες 

περιλαμβάνεται ο Κυβισμός. 

Η παρούσα μελέτη δεν είναι εξαντλητική σε καμία περίπτωση. Η εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας έγινε εν καιρώ της πανδημίας, του κορωνοϊού (covid-19). 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης και της συγγραφής της εργασίας δεν κατέστη δυνατό 

να μελετηθεί το σύνολο της βιβλιογραφίας, λόγω αφενός των κλειστών 

βιβλιοθηκών, αφετέρου της απαγόρευσης μετακινήσεων μεταξύ των νομών ανά τη 

χώρα. Η αναζήτηση της απαραίτητης βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε όταν αυτό 

κατέστη εφικτό, κυρίως στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και στη 

βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ. Λόγω απαγόρευσης των μετακινήσεων αλλά και των κλειστών 

βιβλιοθηκών στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μελέτης και συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας, η έρευνα επικεντρώθηκε στα τεχνοκριτικά κείμενα της 

περιόδου, τα οποία ήταν προσβάσιμα ψηφιακά. Οι εφημερίδες και τα περιοδικά 

εντοπίστηκαν στην πλειονότητά τους ψηφιοποιημένα στις ιστοσελίδες Gallica 

Digital Library-BnF και Internet Archive. 

Τέλος, θα ήθελα να δηλώσω την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου στους καθηγητές 

μου και μέλη της τριμελούς επιτροπής, στην κυρία Τιτίνα Κορνέζου, στον κύριο 

Παναγιώτη Ιωάννου και στον κύριο Ευγένιο Ματθιόπουλο, οι οποίοι υπήρξαν 

ιδιαίτερα υποστηρικτικοί από το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών μου έως και 

σήμερα. Ιδιαίτερα από καρδιάς ευχαριστώ τον κύριο Ευγένιο Ματθιόπουλο για τις 

πολύτιμες συμβουλές και την καθοδήγησή του όλα τα χρόνια των σπουδών μου. Το 

πιο μεγάλο ευχαριστώ ανήκει στην οικογένειά μου, στους γονείς μου και στα 

αδέρφια μου, για την ατέρμονη υποστήριξή τους. 
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1. Η υποδοχή του Κυβισμού (1908-1914) 

1.1) Οι απαρχές του Κυβισμού 

1.1α) Η κυβιστική έκθεση του Braque το 1908 

Ο Daniel Henri Kahnweiler δημιούργησε το 1907 την πρώτη γκαλερί στο Παρίσι 

για την προβολή των έργων των ιδρυτών του Κυβισμού, όπως ονομάστηκαν 

αργότερα οι Pablo Picasso και Georges Braque. Το 1908, έτος που αποτελεί τη 

χρονολογική αφετηρία της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

ατομική έκθεση του Braque στην γκαλερί του Kahnweiler. Το ίδιο έτος, ο Braque 

συμμετείχε στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων με το έργο του «Μεγάλο γυμνό (Grand 

Nu)» (εικ. 1), όπως ανέφερε ο Edward Fry3. Επίσης, με αφορμή την υποψηφιότητα 

των έργων του καλλιτέχνη στο Σαλόν του Φθινοπώρου, δημοσιεύτηκε ο πρώτος 

σχολιασμός για τοπίο του Braque που απεικονίζει το Estaque.4 Η δημοσίευση 

προέρχεται από τον Henri Matisse, μέλος της κριτικής επιτροπής που ανέφερε για 

το τοπίο ότι ήταν δημιουργημένο «με μικρούς κύβους».5 Σύμφωνα με τον 

Kahnweiler,6 «η κριτική επιτροπή του Σαλόν αφαίρεσε δύο από τους πέντε πίνακες 

που υποβλήθηκαν, από τους οποίους ο Braque απέσυρε και τους πέντε πίνακες» 

                                                           
3
 Edward Fry, Cubism, μτφ. Jonathan Griffin, Thames and Hudson, Λονδίνο 1978 [DuMont Schauberg, 

Κολωνία 1966], 16. Στο άρθρο «Au Salon des artistes Indépendants», L’Intransigeant, 20 Μαρτίου 
1908, πιστοποιείται η συμμετοχή του Braque στο Σαλόν χωρίς να αναφέρεται ο τίτλος του 
συγκεκριμένου έργου· «Ο Braque… είναι ο ζωγράφος του χώρου, ενώ και τα γυμνά του φανερώνουν 
ότι ασχολείται με όγκους και μάζες./ M. Braque… il est le peintre de l'espace, tandis que ses nudités 
le disent préoccupe de volumes et de masses.» 
4
 Edward Fry, 1978, 17. Δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια ποιο τοπίο συγκεκριμένα, όμως αναφέρεται 

ότι τα έργα που απορρίφθηκαν από την επιτροπή, και θα εκτεθούν στην ατομική έκθεση του 
καλλιτέχνη, ήταν μία σειρά τοπίων που απεικόνιζαν το Estaque. «ήταν τα τοπία του Braque από το 
Estaque (που τα ζωγράφισε) την ίδια άνοιξη/ Es handelte sich um Braques Estaquelandschaften aus 
dem gleichen Frühjahre»· Henri Kahnweiler, Der Weg zum Kubismus, Delphin Verlag, Μόναχο 1920, 
15. 
5
 Judith Cousins, «Documentary Chronology», στο Rubin William (επιμ.), Picasso and Braque: 

pioneering cubism, The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη 1989. Henri Kahnweiler, 1920, 15. «Τον 
Σεπτέμβριο του 1908 γνώρισε τον Matisse, που ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του Σαλόν του 
Φθινοπώρου εκείνο το έτος, και του είπε ότι ο Μπράκ στο Σαλόν του Φθινοπώρου είχε δημιουργήσει 
ζωγραφική «από μικρούς κύβους./ Ihm begegnete im September 1908 Matisse, der in diesem Jahre 
Mitglied der Jury des Salons d'Automne war, und erzählte ihm, Braque habe zum Herbstsalon 
Gemälde «avec des petits cubes» gefandt.». Ο Apollinaire σχετικά με τη δήλωση του Matisse 
ισχυρίστηκε ότι «το όνομα Κυβισμός που φέρει αυτή η νέα σχολή, δόθηκε με χλευασμό από τον 
Matisse, ο οποίος μόλις είχε δει ένα πίνακα που αναπαριστούσε σπίτια με κυβιστική εμφάνιση…/ Le 
nom de Cubisme que porte cette nouvelle école lui fut donné en dérision par Henri Matisse qui venait 
de voir un tableau représentant des maisons dont l’apparence cubique…»· Guillaume Apollinaire, «Le 
Cubisme», L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 10 Οκτωβρίου 1912, 474-477.  
6
 Henri Kahnweiler, Der Weg zum Kubismus, Delphin Verlag, Μόναχο 1920, 15. «…die Jury von den 

fünf eingesandten Gemälden zwei ab, woraus Braque alle fünf Bilder zurückzog…» 
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και για αυτό δεν γίνεται αναφορά έργων του καλλιτέχνη στον κατάλογο της έκθεσης 

ή στη σχετική κριτική του Louis Vauxcelles.7 

Τον Νοέμβριο σχετικά με την ατομική έκθεση του Braque, o Vauxcelles8 

δημοσίευσε την κριτική του στο Gil Blas, στην οποία ανέφερε ότι ο καλλιτέχνης 

«αγνοεί τη φόρμα και μειώνει τα πάντα, το χώρο, τις μορφές, τα σπίτια, σε 

γεωμετρικά σχέδια και σε κύβους». Ο Vauxcelles σχολίασε ότι τα έργα του 

καλλιτέχνη ανακαλούν «το στυλ του Cézanne» και τη «στατικότητα των αιγυπτιακών 

μορφών». Ο Charles Morice9 τόνισε και αυτός την έκδηλη γεωμετρική απλοποίηση 

στα έργα του Braque, ο οποίος έβλεπε τη φύση σαν σύνθεση γεωμετρικών 

αρμονιών και τη μετέτρεπε σε ένα μικρό αριθμό απόλυτων φορμών.  

Η εισαγωγή του καταλόγου της ατομικής έκθεσης του Braque το 1908, 

συντάχθηκε από τον Guillaume Apollinaire10, ο οποίος εξ αρχής υπερασπίστηκε τους 

σύγχρονούς του καλλιτέχνες: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck κ. 

ά.. Ο κριτικός ανέφερε σχετικά με το έργο του Braque ότι «οι συνθέσεις του 

διαθέτουν αρμονία και πληρότητα» και «δημιουργεί εικόνες με απόλυτη μέριμνα 

για μία πλήρη καινοτομία και αλήθεια», χωρίς καμία νύξη στα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του έργου του καλλιτέχνη. «Εκφράζει μία ομορφιά γεμάτη 

τρυφερότητα» και συνεχίζει ο Apollinaire, ότι ο Braque έγινε δημιουργός, 

παρουσιάζοντας «τα στοιχεία των συνθετικών μοτίβων». Για πρώτη φόρα, γίνεται 

χρήση του όρου συνθετικός, που προσδιορίζει τα κυβιστικά έργα του Braque. 

1.1β) Το δίπολο σύνθεσης-ανάλυσης και οι πρώτες αναφορές του όρου «Κυβισμός» 

Οι όροι σύνθεση και ανάλυση χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν δύο 

αντίθετες διαδικασίες. Για πρώτη φορά ο Immanuel Kant το 1781 στο Η κριτική του 

Καθαρού Λόγου χρησιμοποίησε τους όρους μαζί, προκειμένου να διακρίνει τα δύο 

                                                           
7
 Louis Vauxcelles, «Le Salon d’Automne», Gil Blas, 30 Σεπτεμβρίου 1908. 

8
 Louis Vauxcelles, «Exposition Braque. Chez Kahnweiler, 28 rue Vignon», Gil Blas, 14 Νοεμβρίου 

1908. Η παρατήρηση των κύβων δημοσιεύτηκε πρώτη φορά από τον Vauxcelles, και έδωσε το 
έναυσμα της ονομασίας του κινήματος. «Peut-être aussi le style de Cézanne et les ressouvenirs de 
l'art statique des Egyptiens l'obsèdent-ils outre mesure….Il méprise la forme, réduit tout, sites et 
figures et maisons, à des schémas géométrique à des cubes.» 
9
 Charles Morice, «Braque», Mercure de France, 16 Δεκεμβρίου 1908, 736-7.  

10
 Guillaume Apollinaire, «Georges Braque» préface, Exposition Georges Braque, 9–28 Novembre, 

1908, Galerie Kahnweiler, 28, rue Vignon, Παρίσι 1908. «ses compositions ont l’harmonie et la 
plénitude qu’on attendait….compose ses tableaux selon son souci absolu de pleine nouveauté, de 
pleine vérité… Il exprime une beauté pleine de tendresse… Puisant en lui-même les éléments des 
motifs synthétiques qu'il présente, il est devenu un créateur.» 
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είδη της κρίσης. Σύμφωνα με τον Kant, αναλυτική ονομάζεται η κρίση, της οποίας η 

βασική ιδέα περιλαμβάνεται στην έννοια του αντικειμένου. Το παράδειγμα που 

ανέφερε ήταν ότι «το κατηγόρημα Β ανήκει στο υποκείμενο Α, ως κάτι που 

περιέχεται στο Α», καθώς η αλήθεια επιβεβαιώνεται με την ανάλυση των εννοιών 

και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διάλυσής τους στα βασικά τους τμήματα, 

εξετάζοντας αν τα τμήματα της μιας περιλαμβάνονται στην άλλη. Συνθετική κρίση 

ονομάζεται αυτή στην οποία η βασική ιδέα δεν περιλαμβάνεται εντός της έννοιας 

του αντικειμένου και συνδέει ή συνδυάζει διακριτές έννοιες, δηλαδή όταν «το Β 

βρίσκεται έξω από την έννοια Α, παρόλο που στην πραγματικότητα συνδέεται με 

αυτήν». Επίσης, ο Kant ως κύριο παράδειγμα συνθετικών κρίσεων (a priori επειδή 

δεν απορρέουν από εμπειρία) τοποθέτησε την αριθμητική και τη γεωμετρία, διότι η 

επαλήθευσή τους βρίσκεται εκτός της έννοιας και εξαρτάται από γενικές αρχές 

επιμέρους επιστημών.11  

Οι όροι σύνθεση και ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν επίσης από τους κριτικούς 

του Κυβισμού ανεξάρτητοι αλλά κυρίως συνδυαστικά, με ποικίλους τρόπους, 

ανάλογα με την πρόσληψη των θεωριών του Kant. Στα κείμενα περί Κυβισμού, οι 

όροι χρησιμοποιούνται με σκοπό την περιγραφή των έργων τέχνης και όχι για 

κάποια κρίση της τέχνης. Λαμβάνοντας από τον Kant την ιδέα των δύο αντίθετων 

διαδικασιών, της ανάλυσης ως μελέτη των αντικειμένων της φύσης και της 

αποδόμησής τους στα βασικά μέρη και της σύνθεσης ως συναρμολόγησης των 

διακριτών τμημάτων της φύσης, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου όλου.12 Η 

διάκριση ανάλυσης και σύνθεσης δημοσιεύτηκε πρώτη φορά από τον Vauxcelles13 

στο άρθρο του για το Σαλόν των Ανεξαρτήτων το 1908. Ο τεχνοκρίτης σχολίασε τους 

καλλιτέχνες, αναφέροντας ότι ο Picasso και ο Matisse είχαν δημιουργήσει ένα χάος 

                                                           
11

 Anthony Kenny, An illustrated brief history of western philosophy, Blackwell, Οξφόρδη 2006, 276-8 
[1

η
 έκδ. 1998]. Πρβλ. Anthony Kenny, Ιστορία της δυτικής φιλοσοφίας, μτφ. Δ. Ρισσάκη, Νεφέλη, 

2005, 230-3 [1
η
 έκδ. The oxford illustrated history of western philosophy, Oxford University Press, 

1994]. Σχολιάζεται από τον Kenny ότι ο Gottlob Frege, έναν αιώνα αργότερα διατυπώνει με 
μεγαλύτερη σαφήνεια τους ορισμούς των όρων, αναφέροντας ότι η αναλυτική πρόταση είναι αυτή 
που η δικαιολόγηση της εξαρτάται από γενικούς λογικούς νόμους και ορισμούς, ενώ συνθετική 
πρόταση είναι αυτή της οποίας η δικαιολόγηση εξαρτάται από γενικές αρχές επιμέρους επιστημών. 
Immanuel Kant, Κριτική του Καθαρού Λόγου, μτφ-σχόλια Μιχαήλ Φ. Δημητρακόπουλου, Αθήνα 1987 
[Kritik der reinen Vernuft, 1781 & 1787]. 
12

 Lynn Gamwell, Cubist Critisism, UMI Research Press, Ann Arbor, Μίσιγκαν, 1980, 17. 
13

 Louis Vauxcelles, «Le Salon des Indépendants», Gil Blas, 20 Μαρτίου 1908. «Il faut donne dix ans à 
l’analyse avant de consacrer une heure à la synthèse».  
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στο μυαλό των διαδόχων τους. Έπειτα, ο κριτικός βρήκε τη διάκριση ανάλυσης και 

σύνθεσης ως το πιο κατάλληλο μέσο για να εκφράσει τον τρόπο της δημιουργίας 

των έργων των καλλιτεχνών. Παραπέμποντας στα λόγια του Fustel de Coulanges14 

ανέφερε ότι «θα χρειαστεί να αφιερωθούν δέκα χρόνια στην ανάλυση προτού να 

αφιερωθεί μία ώρα στη σύνθεση». 

Η πρώτη αναφορά του όρου Κυβισμός με υποτιμητική χροιά, εντοπίστηκε στο 

εξώφυλλο της εφημερίδα Le Figaro15 το 1909, όπου προσδιορίστηκε το στυλ των 

καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων. Η επανάληψη του όρου 

πραγματοποιήθηκε από τον Charles Morice16 στην κριτική του για το ίδιο Σαλόν 

στην εφημερίδα Mercure de France, ο οποίος θεωρούσε τον Braque θύμα του 

Κυβισμού και του λανθασμένου θαυμασμού του για τον Paul Cézanne. Ο όρος 

Κυβισμός χρησιμοποιείται υποτιμητικά και από τον Vauxcelles17, στην κριτική του 

για την ομάδα καλλιτεχνών που συμμετείχε στο Σαλόν του Φθινοπώρου το 1909, ο 

οποίος χαρακτήρισε αυτούς τους καλλιτέχνες ως «μια σχολή περουβιανών 

κυβιστών». 

1.1γ) Η πρώτη έκθεση της Société Normande de la peinture moderne 

Η Société Normande de la peinture moderne, δημιουργημένη από τον Pierre 

Dumont, πραγματοποίησε στη Ρουέν την πρώτη της δημόσια εκδήλωση στα τέλη 

του 1909. Ιδρυτικά μέλη της οργάνωσης ήταν οι Jacques Villon, Francis Picabia, 

Marcel Duchamp και σε μεταγενέστερες εκθέσεις της οργάνωσης με κυβιστικό 

χαρακτήρα στο Παρίσι συμμετείχαν κυβιστές των Σαλόν, όπως ο Albert Gleizes, o 

Fernand Léger και ο Jean Metzinger. Την εισαγωγή του καταλόγου υπογράφει o Élie 

Faure18, στην οποία δεν σχολίασε καθόλου τους καλλιτέχνες της έκθεσης ή το έργο 

τους, αλλά ασχολήθηκε με την τέχνη της εποχής του. Ο ίδιος αναφερόμενος στην 

                                                           
14

 Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, I. L'empire romain - Les 
Germains - La royauté mérovingienne, 2e éd., Librairie Hachette, Παρίσι, 1877, 4. «Για μια μέρα 
σύνθεσης χρειάζονται χρόνια ανάλυσης/ Pour un jour de synthèse il faut des années d'analyse». 
15

 Le Figaro, 24 Μαρτίου 1909. 
16

 Charles Morice, «Le Salon des Indépendants», Mercure de France, 16 April 1909.  
17

 Louis Vauxcelles, «Le Salon d’Automne», Gil Blas, 30 Σεπτεμβρίου 1909· «…des cubistes péruviens 
(car nous jouissons d'une école de cubistes péruviens!)…» 
18

 Élie Faure, «Préface», Exposition de peinture moderne, salle Bourdieu, Rouen, 20 Δεκεμβρίου 1909- 
20 Ιανουαρίου 1910, 1-2. Αντλώ από την αγγλική μετάφραση του πρωτοτύπου Mark Antliff & Patricia 
Leighten (επιμ.), A Cubism Reader· Documents and Criticism, 1906-1914, μτφ. Jane Marie Todd, The 
University of Chicago Press, Σικάγο 2008, 42-45.  
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αλληλεπίδραση καλλιτέχνη-θεατή υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης δεν όφειλε να 

αναζητήσει ο ίδιος, ποια ήταν η διανοητική κατάσταση και ποιο το γούστο του 

θεατή. Αντίθετα, ο θεατής έπρεπε να αναρωτηθεί τι είναι αυτό που εννοεί ο 

καλλιτέχνης και αν αυτό μπορούσε να τον αγγίξει. 

1.1δ) Οι εκθέσεις του Picasso το 1910 

Το κοινό μορφολογικό ύφος του Picasso και του Braque από το 1910 και έπειτα 

έγινε περισσότερο αφαιρετικό, με μειωμένη σαφήνεια του θέματος. Τα 

περιγράμματα των μορφών χάθηκαν στη σύγχυση του φόντου και της επιφάνειας 

του έργου, εισάγοντας κάποιες αναγνωρίσιμες λεπτομέρειες. Ο Braque έπαψε να 

εκθέτει στο Σαλόν και ο Picasso πραγματοποίησε δύο ατομικές εκθέσεις εκείνο το 

έτος.  

Η πρώτη έλαβε χώρα στην γκαλερί Notre-Dame des Champs του Wilhelm Udhe 

τον Μάιο. Ο Leon Werth19, στην κριτική του για την έκθεση του Picasso, σχολίασε το 

ζήτημα της γεωμετρικής γλώσσας που χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης σε συνδυασμό 

με τη διακόσμηση. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στο έργο του «Εργοστάσιο στην 

Horta de Ebro (L’usine a Horta de Ebro)» (εικ. 2), επανέλαβε αρκετές φορές τον όρο 

κυβιστικό, «κυβιστικές στέγες, κυβιστικές καμινάδες… αλλά παρ’ όλα αυτά 

διακοσμημένο με φύλλα από φοίνικες στις κορυφές». Τοποθετήθηκε θετικά όσον 

αφορά στη μέθοδο του καλλιτέχνη και υποστήριξε ότι οι φόρμες έχουν τη δύναμη 

να μεταφέρουν στην επιφάνεια της εικόνας αισθήσεις και αντανακλάσεις που 

βιώνουμε με το πέρασμα του χρόνου», δηλώνοντας έτσι τη σημασία του χρόνου 

στην κυβιστική μέθοδο.20 Επιπλέον, τόνισε ότι «ένας μεγάλος καλλιτέχνης ίσως 

χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο αύριο, όμως θα τη χρησιμοποιήσει για να μας δείξει 

κάτι εκτός από τη μέθοδό του». Ο Werth θεώρησε το έργο του Picasso «στην ουσία 

του παραδοσιακό» και επηρεασμένο από το έργο του Cézanne και των άγριων της 

Ωκεανίας. 

Η επόμενη ατομική έκθεση του Picasso πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 

1910 στην γκαλερί του Ambroise Vollard και περιελάμβανε έργα από την Μπλε 

                                                           
19

 Leon Werth, «Exposition Picasso», La Phalange, 20 Ιούνιος 1910, 728-30· στο Mark Antliff & Patricia 
Leighten, 2008, 64-68 και Edward Fry, 1978, 57-58.  
20

 Linda Dalrymple Henderson, The Fourth Dimension and Non-Euclidean Geometry in Modern Art, The 
MIT Press, Λονδίνο, 2013, 202. 
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περίοδο του καλλιτέχνη. Οι κυβιστές είχαν τη δυνατότητα να δουν το πρώιμο έργο 

και την εξέλιξή του, η οποία σχολιάστηκε από τον André Salmon21 σε άρθρο του στο 

Paris-Journal. Στη συγκεκριμένη κριτική, ο Salmon με έντονα περιφρονητική στάση 

απέναντι στους κυβιστές των Σαλόν δήλωσε ότι «ο Κυβισμός είναι μία κουτή 

επινόηση ανόητων, οι οποίοι ήθελαν τον Picasso ως διευθυντή της συνείδησής 

τους». Τόνισε ότι το έργο του Picasso δεν πρέπει να μπερδεύεται με αυτό των 

καλλιτεχνών του Σαλόν, τους οποίους χαρακτήρισε ως niais (ευήθεις). Για την ίδια 

ατομική έκθεση του Picasso, δημοσίευσε κριτική ο Henri Guilbeaux22, ο οποίος στην 

αρχή του κειμένου φαίνεται να ελπίζει ότι ο Picasso που ήταν κατά τη γνώμη του 

ένας χαρισματικός ζωγράφος, θα εγκαταλείψει τον λανθασμένο δρόμο που 

ακολουθούσε, εννοώντας αυτόν του Κυβισμού. Ισχυρίστηκε ότι ο Picasso «ήθελε να 

είναι ο ταπεινός συνεχιστής των Πριμιτίφ» και «το αποτέλεσμα των σκόπιμων 

στρεβλώσεων» στο έργο του «φτάνει στο γκροτέσκο και στο άσχημο». 

1.1ε) Το Σαλόν των Ανεξαρτήτων και του Φθινοπώρου το 1910 

Καλλιτέχνες με παρόμοιο ζωγραφικό ύφος με τους ιδρυτές, οι Albert Gleizes, 

Jean Metzinger, Henri Le Fauconnier, Fernand Léger, Roger de La Fresnaye, Marcel 

Duchamp και Raymond Duchamp-Villon εξέθεσαν το 1910 στο Σαλόν των 

Ανεξαρτήτων και του Φθινοπώρου, ενώ οι Robert Delaunay, Marie Laurencin και 

André Lhote εξέθεσαν μόνο στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων. Έπειτα από τη 

συγχρονισμένη δημόσια προβολή τους το 1910, οι κριτικοί τους εξέλαβαν σαν μία 

ομάδα, ονομάζοντάς τους «les cubistes», όπως θα φανεί αναλυτικότερα στη 

συνέχεια. O Morice23 στην κριτική του για το Σαλόν των Ανεξαρτήτων το 1910 έδινε 

ξεχωριστή θέση στον Lhote δηλώνοντας ότι, μόνο σε αυτόν τον καλλιτέχνη εντόπισε 

«την αναγκαιότητα της έκφρασης και της διακόσμησης». Η εν λόγω ανάγκη 

έκφρασης και διακόσμησης αποτελούσε για τον Morice, λόγω των συμβολιστικών 

                                                           
21

  La Palette [pseud. of André Salmon], «Picasso», Paris-Journal, 22 Δεκεμβρίου 1910. «Le cubisme 
est une sotte invention de niais qui voulurent prendre Picasso pour directeur de conscience.» 
22

 Henri Guilbeaux, «Exposition Pablo Picasso», Les hommes du jour, 7 Ιανουαρίου 1911. «…il se 
voulut l'humble continuateur des Primitifs… Ce qu'il nous offre aujourd'hui accuse des déformations 
volontaires qui parviennent parfois au grotesque et à la laideur.» 
23

 Charles Morice, «Le 26e Salon des Indépendants», Mercure de France, 16 Απριλίου 1910, 730. «Je 
ne trouve que chez lui, parmi ceux de sa génération, le sens de la double et une nécessité de 
l'expression et de la décoration.» 
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καταβολών του, θετική ποιότητα για τη ζωγραφική. O Apollinaire24 σχολίασε τα 

έργα των Delaunay, Metzinger, Gleizes, Henri Le Fauconnier στο Σαλόν και 

διαπίστωσε ότι αυτή η νεότερη γενιά καλλιτεχνών έδινε βαρύτητα στη σύνθεση και 

είχε δημιουργήσει «πολλά διαφορετικά καλλιτεχνικά συστήματα».  

O Salmon25 σε άρθρο του στο Paris-Journal αναφερόμενος στην ονομασία του 

κινήματος, δημιούργησε τον όρο tubisme, κατά το cubisme, για να χαρακτηρίσει τη 

μετατροπή των μορφών σε κυλινδρικές φόρμες από τον Léger. Σχετικά με το Σαλόν 

του Φθινοπώρου του ίδιου έτους, ο Salmon ισχυρίστηκε για το «Γυμνό (Nu)» (εικ. 

3)26 του καλλιτέχνη ότι «αξίζει ιδιαίτερη αναφορά». Απέρριψε τη συμμετοχή του 

Roger de La Fresnaye, αναφέροντας ότι «τέτοια παραδείγματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να κρίνουν μία εποχή, στην οποία τέτοια λάθη είναι αποδεκτά 

από μία κριτική επιτροπή.» 

Ο Apollinaire27 σε άρθρο του για το ίδιο Σαλόν ανέφερε ότι γίνεται λόγος για 

«την παράξενη εκδήλωση του Κυβισμού». Απέδωσε το γεγονός αυτό στα έργα τα 

οποία «είναι μια ρηχή, άψυχη μίμηση των ζωγραφισμένων έργων ενός 

χαρισματικού καλλιτέχνη με ισχυρή προσωπικότητα» και δεν εννοούσε άλλον από 

τον Picasso. Συνέχισε, λέγοντας ότι «ο Κυβισμός στο Σαλόν του Φθινοπώρου ήταν 

σαν ένα κοράκι που δανείστηκε τα φτερά από ένα παγώνι». Στη συγκεκριμένη 

δήλωση ο Apollinaire, χρησιμοποίησε τον όρο cubisme για πρώτη φορά και 

εκδήλωσε τον θαυμασμό του για τους ιδρυτές του Κυβισμού, κυρίως για τον 

Picasso, και το έργο τους αλλά και την άρνησή του για το έργο των κυβιστών του 

Σαλόν θεωρώντας τους μιμητές. Η αντιπάθεια που προβάλλεται στις δηλώσεις του 

                                                           
24

 Guillaume Apollinaire, «Le Salon des Indépendants», L’Intransigeant, 22 Μαρτίου 1910. «…les 
tendances de la jeunesse artistique sont à la composition. Pour composer les artistes emploient un 
grand nombre des moyens. On n'a jamais vu d'art aussi systématique, ni de systèmes artistiques aussi 
différents.» 
25

 La Palette [pseud. of André Salmon], «Courrier des ateliers: Exposition probable», Paris-Journal, 22 
Μαΐου 1910. La Palette [pseud. of André Salmon], «Le Salon d’Automne», Paris-Journal, 30 
Σεπτεμβρίου 1910. «…c’est un paysage selon la formule déjà connue… peut servir à juger une époque 
où de telles erreurs sont possibles et admises par un jury.» 
26

 Η εικόνα προέρχεται από τη δημοσίευσή του, στο Albert Gleizes & Jean Metzinger, Du «Cubisme», 
Eugène Figuière, Παρίσι, 27 Δεκεμβρίου 1912, στο οποίο αναγράφεται ότι εκτέθηκε στο Σαλόν του 
Φθινοπώρου το 1910 και το 1912 που εκδόθηκε το βιβλίο των καλλιτεχνών, βρισκόταν στη κατοχή 
του M. G. Comerre.  
27

 Guillaume Apollinaire, «Le Salon d’Automne», Poésie, Φθιν. 1910, 75.  «L'on a un peu parlé d'une 
manifestation bizarre de cubisme… c'est une plate imitation sans vigueur d'ouvrages non exposes et 
peints par un artiste doué d'une forte personnalité... Ce grand artiste se nomme Pablo Picasso. Mais 
le cubisme au Salon d' Automne c'était le geai pare des plumes du paon.» 



16 
 

Salmon και ιδιαίτερα του Apollinaire για τους κυβιστές που συμμετείχαν στο 

συγκεκριμένο Σαλόν ήταν απότοκη των ιδιοσυγκρασιών τους, αφού οι Delaunay και 

Laurencin, οι οποίοι τους ήταν ιδιαίτερα αγαπητοί λόγω της προσωπικής τους 

σχέσης και της χρήσης έντονων χρωμάτων, δεν είχαν λάβει μέρος στο συγκεκριμένο 

Σαλόν.28  

Αντίθετες των προαναφερθέντων απόψεων για το Σαλόν του Φθινοπώρου ήταν 

αυτές των Roger Allard και Metzinger, οι οποίοι υποστήριξαν εξίσου την τέχνη των 

ιδρυτών του Κυβισμού και των κυβιστών του Σαλόν. Εκείνη την περίοδο 

εμφανίστηκαν τα πρώτα θεωρητικά κείμενα όσον αφορά στο κίνημα, τα οποία 

πραγματεύονταν το ζήτημα της κατανόησης του Κυβισμού ως τέχνη της αντίληψης, 

της χρήσης πολλαπλών οπτικών και της διάκρισης ανάλυσης και σύνθεσης. 

Ο Metzinger29 στο άρθρο «Note sur la peinture» υποστήριξε ένθερμα ότι δεν 

πρόκειται για ένα κίνημα με περιορισμούς, αλλά με βασική ελευθερία. Απόρροια 

αυτού ήταν η δημιουργία μίας εξ ολοκλήρου νέας τέχνης. Χαρακτήρισε τους 

καλλιτέχνες Braque, Picasso, Le Fauconnier και Delaunay ως υπευθύνους, με θετικό 

πρόσημο, αυτής της κατεύθυνσης. Στη συνέχεια, τόνισε τα θετικά χαρακτηριστικά 

τους, διότι πίστευε ότι στο μέλλον θα λένε δίχως άλλο θαυμαστικά: «τόσο 

πληθωρικό σαν Delaunay, τόσο ευγενικό σαν Le Fauconnier, τόσο όμορφο σαν 

Picasso και Braque». Ο Metzinger ως ζωγράφος του κινήματος υποστήριξε τους 

συναδέλφους του χωρίς να αναφέρει το όνομά του ανάμεσα στους ζωγράφους με 

«θαρραλέα συνείδηση», με αποκορύφωμα τα λόγια του για τον Picasso, «δεν 

γνωρίζω κανένα έργο ζωγραφικής, μεταξύ των πιο ωραίων του παρελθόντος που να 

ξεχωρίζει στη ζωγραφική τόσο έντονα όσο το δικό του».  

                                                           
28

 Lynn Gamwell, 1980, 21. 
29

 Jean Metzinger, «Note sur la peinture», Pan, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1910, 649-652. «Je ne doute 
pas que demain l'on proclame: elle est exubérante comme un Delaunay, noble comme un Le-
Fauconnier, belle comme un Braque ou comme un Picasso… Déjà s'éveillent des courages conscients, 
voici des peintres: Picasso, Braque, Delaunay, Le Fauconnier… Je ne sais pas d'œuvres peintes, parmi 
les plus belles du passe, qui ressortissent à la peinture aussi expressément que les siennes… Aux 
perceptions visuelles, il joint les perceptions tactiles… Picasso… il fonde une perspective libre, mobile, 
telle que le sagace mathématicien Maurice Princet en déduit toute une géométrie… Thèse, antithèse, 
synthèse, la vieille formule subit une énergique interversion dans la substance des deux premiers 
termes… confusions savantes du successif et du simultané, Georges Braque connaît bien les grandes 
lois naturelles qui garantissent ces libertés. Qu'il peigne un visage, un fruit, l'image totale rayonne 
dans la durée, le tableau n'est plus une portion morte de l'espace.» 
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Η επίδραση της θεωρίας της διάρκειας και της ρέουσας πραγματικότητας του 

Henri Bergson30 εντοπίζεται διάχυτη στο συγγραφικό και καλλιτεχνικό έργο του 

Metzinger, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο του «Γυμνό(Nu)» (εικ. 3)31, στο 

οποίο συνδυάζει τον μετρήσιμο χρόνο και την υποκειμενική ποιοτική εμπειρία της 

διάρκειας.32 Εξετάζοντας τις περιπτώσεις των συναδέλφων του που 

προαναφέρθηκαν, σχολίασε πρώτα τον Picasso, ο οποίος προκειμένου να 

δημιουργήσει μία ολοκληρωμένη εικόνα «συνδυάζει οπτικές και απτικές 

αντιλήψεις». Όπως ισχυρίστηκε η Henderson, αυτή η δήλωση προέρχεται από την 

ανάλυση του οπτικού και του απτικού χώρου από τον Henri Poincaré,33 η οποία 

ήταν καταλυτική για τους κυβιστές, όσον αφορά στις χωρικές καινοτομίες 

περιλαμβανομένων των πολλαπλών οπτικών και της κλίμακας.34 O Picasso, 

σύμφωνα με τον Metzinger, ίδρυσε «μία ελεύθερη, κινητή προοπτική με τέτοιο 

τρόπο που ο μαθηματικός Maurice Princet έχει συμπεράνει μία ολόκληρη 

                                                           
30

 Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Félix Alcan, Παρίσι 1889. Henri 
Bergson, L'Evolution créatrice, Félix Alcan, Παρίσι 1907. Henri Bergson, Matière et mémoire essai sur 
la relation du corps à l'esprit, Félix Alcan, Παρίσι 1896. 
31

 Η εικόνα αναπαράγεται στο Mark Antliff & Patricia Leighten, 2003, εικ. 70. 
32

 Mark Antliff & Patricia Leighten, Cubisme et culture, Thames & Hudson, Παρίσι 2003, 83-5. 
33

 Ο μαθηματικός προτείνει τρεις τύπους που μπορούμε να αντιληφθούμε τον χώρο· τον οπτικό, τον 
απτικό και τον «κινητικό» χώρο. «Κάθε μυς δημιουργεί μια ειδική αίσθηση που μπορεί να αυξηθεί ή 
να μειωθεί, έτσι οι συνολικές μυϊκές αισθήσεις μας θα εξαρτηθούν από όσες μεταβλητές έχουμε 
στους μύες. Από αυτή την άποψη, ο κινητικός χώρος θα είχε τόσες διαστάσεις όσους μύες έχουμε/ 
Chaque muscle donne naissance à une sensation spéciale susceptible d’augmenter ou de diminuer, de 
sorte que l’ensemble de nos sensations musculaires dépendra d’autant de variables que nous avons 
de muscles. A ce point de vue, l’espace moteur aurait autant de dimensions que nous avons de 
muscles.»· Henri Poincaré, La Science et l'Hypothèse, Flammarion, Παρίσι 1902, 73. Με το 
συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφερε ο Poincare αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της τέταρτης 
διάστασης, διότι ανέφερε ότι κάποιος μπορεί να φτάσει στην αντίληψη ανώτερων διαστάσεων του 
χώρου. 
34

 Linda Henderson, 2013, 158-175. Υποστήριξε ότι ίσως ο Maurice Princet που είχε στενή σχέση με 
τους κυβιστές ήταν αυτός που τους ώθησε στη μελέτη των Henri Poincare και Esprit Jouffret. Ο 
Jouffret υπέρμαχος της γεωμετρίας ν-διαστάσεων, στα έργα του Traité élémentaire de géométrie, 
Gauthier- Villars, Παρίσι 1903 και Mélange de géométrie a quatre dimensions, Gauthier- Villars, 
Παρίσι 1906, παρουσιάζει την ερώτηση της πιθανής ύπαρξης Υπερχώρου και περιλαμβάνει τις ιδέες 
του Poincare και του Hinton, σχετικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί η αναπαράσταση υψηλότερων 
διαστάσεων, αν και ο ίδιος θεωρεί αδύνατη την οπτικοποίηση υψηλότερων διαστάσεων. Στο Traité 
élémentaire de géométrie, xvi, ο Jouffret, σχετικά με τη διατύπωση του Poincare ότι ίσως να 
μπορέσει να απεικονίσει κάποιος την τέταρτη διάσταση μόνο αν αφιερώσει όλη του τη ζωή,  
υποστήριξε «Αν υπάρχουν πραγματικά τέσσερις διαστάσεις, το μυαλό μας περιορίζεται στις τρεις 
πρώτες/ S'il y a réellement quatre dimensions, notre esprit est confine dans les trois premières». Οι 
γεωμετρικές απεικονίσεις που παρουσιάζει ο Jouffret στην απόπειρά του να απεικονίσει την τέταρτη 
διάσταση, παρέχουν εκπληκτικές ομοιότητες με την καλλιτεχνική γλώσσα που αναπτύχθηκε από τον 
Picasso και τον Braque, γεγονός που διαβεβαίωνε τους καλλιτέχνες ότι η τέχνη εξελισσόταν προς μία 
ανώτερη διάσταση. 
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γεωμετρία από αυτή», υποστηρίζοντας ότι ο Picasso ήταν αυτός που ενέπνευσε τον 

μαθηματικό στα συμπεράσματά του. 

 Όσον αφορά στη μέθοδο τού Picasso, o Metzinger χρησιμοποίησε τον όρο 

«σύνθεση» για να περιγράψει αυτή τη διαδικασία για πρώτη φορά.35 «Θέση, 

αντίθεση, σύνθεση, η παλιά φόρμουλα υφίσταται μία ενεργητική αντιστροφή στην 

ουσία των πρώτων δύο όρων». Μέσω του παραθέματος διαφαίνεται η καντιανή 

αίσθηση του Metzinger, αρχικά όσον αφορά στη σύνθεση διακριτών στοιχείων για 

τη δημιουργία ενός νέου όλου και στην αντινομία (θέση- αντίθεση).36 Η αναφορά 

των τριών σταδίων, θέση-αντίθεση-σύνθεση, είναι επιρροή από τη μέθοδο της 

διαλεκτικής του Friedrich Hegel.37 Ο Metzinger έθεσε το ζήτημα των πολλαπλών 

οπτικών, του χωροχρόνου και της θεωρίας της διάρκειας του Bergson, όπως για 

παράδειγμα ανέφερε για τον Braque πως «συγχέει τη διαδοχή με την ταυτοχρονία, 

γνωρίζει τους μεγάλους φυσικούς νόμους, οι οποίοι εγγυώνται ελευθερίες στην 

τέχνη… είτε ζωγραφίζει ένα πρόσωπο, είτε ένα φρούτο όλη η εικόνα ακτινοβολεί 

εντός της διάρκειας, η ζωγραφική πλέον δεν είναι ένα νεκρό μέρος του χώρου». Στη 

βιβλιογραφία εντοπίζεται και η άποψη ότι η διατύπωση του Metzinger ως προς τη 

διαδοχή και την ταυτοχρονία έρχεται σε αντίθεση με τον Bergson, ο οποίος είχε 

αποκηρύξει οποιαδήποτε ανάμειξη της αγνής διαδοχής της διάρκειας. «Βάζοντας τη 

                                                           
35

 Το ίδιο έτος χρησιμοποίησε και ο Salmon τον ίδιο όρο, με εντελώς διαφορετική χροιά 
αναφερόμενος στην εικονογράφηση βιβλίων από τους κυβιστές και όχι για να περιγράψει εν γένη τη 
διαδικασία εργασίας τους· André Salmon, «Courrier des Ateliers», Paris-Journal, 12 Μαΐου 1910. 
36

 Βλ. για αντινομία του Καθαρού Λόγου, Kant I., Η κριτική του Καθαρού Λόγου, μτφ. Μιχαήλ Φ. 
Δημητρακόπουλου, Αθήνα 1987 (1781), Anthony Kenny, Η ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, 2005, 
252-5. Η αντινομία είναι τα αντίθετα επιχειρήματα, δηλαδή μια θέση και μια αντίθεση, τα οποία 
καταλήγουν σε αντιφατικά συμπεράσματα. Με αυτό τον τρόπο δηλώνεται ότι οποιαδήποτε 
απόπειρα δημιουργίας εννοιών για τον κόσμο ως όλο, αποβαίνει σε μία άλυτη αντίθεση και ο Kant 
υποστήριξε ότι και οι δύο πλευρές κάθε αντινομίας είναι εσφαλμένες. 
37

 Βλ. για Διαλεκτική του Hegel· Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik, 1812, 1813, 1816. Friedrich 
Hegel, Science of Logic [Wissenschaft der Logik, 1812], μτφ. W. H. Johnston and L. G. Struthers, 2 τόμ., 
1929. μτφ. A. V. Miller, 1969. Kenny Anthony, An illustrated brief history of western Philosophy, 303. 
Kenny Anthony, Η ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας, 2005, 277-80. Friedrich Hegel, Επιστήμη της 
λογικής: η μεγάλη λογική, μτφ Δ. Τζωρτζόπουλος, Νόηση, Αθήνα 2013. Ο Hegel, διαλεκτική ονομάζει 
τη διαδικασία στην οποία μια ιδέα (η θέση) συγκρούεται με μία άλλη ιδέα (την αντίθεση) και τελικά 
επιλύεται με μία τρίτη (τη σύνθεση).  Οι συγκεκριμένες ονομασίες στα στάδια προήλθαν από τον 
Johann Fichte στο Grundriss des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre, in Rücksicht auf das 
theoretische Vermögen (1795, Outline of the Distinctive Character of the Wissenschaftslehre with 
respect to the Theoretical Faculty), ενώ ο Hegel ονόμαζε τα στάδια που χρησιμοποιούσε -
συγκεκριμένο, αφηρημένο και απόλυτο. 



19 
 

διάρκεια μέσα στο χώρο είναι, από μία πραγματική αντίφαση, η τοποθέτηση της 

διαδοχής εντός της ταυτοχρονίας».38 

Ο Roger Allard39 στο άρθρο του «Au Salon d’Automne de Paris» το 1910, 

ξεχώρισε τους Metzinger, Gleizes και Le Fauconnier, από τους κυβιστές του Σαλόν, 

ως αρχηγούς. Δήλωσε με βεβαιότητα ότι «τα ονόματα αυτών των καλλιτεχνών στο 

σύντομο μέλλον θα ανήκουν στην αληθινή ιστορία της τέχνης τους». Αντιλήφθηκε 

την αύξηση του φορμαλισμού και τη μείωση της απεικόνισης, αναφερόμενος στο 

«Γυμνό (Nu)» του Metzinger που εκτέθηκε στο Σαλόν του Φθινοπώρου. Περιέγραψε 

τη ζωγραφική του καλλιτέχνη ως αντίθετη του Ιμπρεσιονισμού τονίζοντας τη 

σημασία του χρόνου και της χρήσης πολλαπλών οπτικών. Υποστήριξε ότι το έργο 

του καλλιτέχνη προσφέρει στον θεατή τα ουσιώδη στοιχεία της σύνθεσης 

ευρισκόμενης στο χρόνο, ενώ οι αναλυτικές σχέσεις των αντικειμένων ανέφερε ότι 

θα είχαν μικρή σημασία στο εξής. Ο Allard έπειτα από τη χρήση του όρου σύνθεση 

από τον Metzinger, τον χρησιμοποίησε ερμηνεύοντας τη διαδικασία της σύνθεσης 

διαφορετικών τμημάτων, σε διαφορετικές στιγμές, οι οποίες δημιουργούν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε μαζί με τον όρο 

σύνθεση η ανάλυση, την οποία ο Allard το 1910 την αντιτάσσει στη σύνθεση και δεν 

τη χρησιμοποιεί με την έννοια μιας διαδικασίας. Η χρήση της διάκρισης σύνθεσης 

και ανάλυσης έλαβε ευρεία έκταση τα επόμενα χρόνια, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα και εννοιολογικό βάθος στους όρους.40 Η απόδοση της διάκρισης υπό την 

πρωταρχική καντιανή ερμηνεία της, πραγματοποιήθηκε κυρίως από τον Kahnweiler 

και τον Raynal και θα εξεταστεί στη συνέχεια. 

                                                           
38

 Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, Félix Alcan, Παρίσι 1889, 172. 
«Mettre la durée dans l'espace, c'est, par une contradiction véritable, placer la succession au sein 
même de la simultanéité.» Oι Mark Antliff & Patricia Leighten, 2008, 82, αναφέρουν ότι συνδέεται με 
τη φιλοσοφία του Bergson, ενώ η Henderson, 2013, 209, υποστήριξε το αντίθετο.  
39

 Roger Allard, «Au Salon d’Automne de Paris», L’Art Libre, [Lyons,] Νοέμβριος 1910, 441–43, 
«D’ailleurs, j'en ai la certitude, les noms de ces peintres participeront à l'authentique histoire de leur 
art…»  
40

 Ο Camille Mauclair αναφερόμενος στους δύο όρους σχολίασε ότι η σύνθεση προϋποθέτει πολύ 
ώρα ανάλυσης, πολύ κοντά στην κριτική του Vauxcelles το 1908 (βλ. υπ. 13)· J. C. Holl, «Un enquête 
sur l’orientation actuelle de la peinture moderne», Revue du temps present, 2 Απριλίου 1911, 317. Ο 
Marius de Zayas χρησιμοποιεί τους όρους για τον σχολιασμό της μεθόδου του Picasso· Marius de 
Zayas, «Pablo Picasso», América, Revista Mensual Illustrada, Μάιος 1911, 363–65. Επιπροσθέτως, η 
χρήση των όρων εντοπίζεται και μεμονωμένα στα· Vauxcelles Louis, «Le Salon d’Automne», Gil Blas, 
30 Σεπτεμβρίου 1911 και Leon Werth, «Exposition Pablo Picasso», La Phalange, 20 Ιανουαρίου 1911, 
86. 
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1.2) 1911 

1.2α) Το Σαλόν των Ανεξαρτήτων 

 Έπειτα από τη διοργάνωση των Σαλόν του 1910, οι Metzinger, Gleizes, Le 

Fauconnier, Delaunay και Léger συσπειρώθηκαν στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων το 

1911 και εξέθεσαν ως ομάδα στην Αίθουσα 41. Από την πρώτη μέρα της προβολής 

της ομαδοποίησής τους, οριστικοποιήθηκε το κίνημα του Κυβισμού και δέχτηκαν 

πυρά από τους κριτικούς, οι οποίοι αντιμετώπισαν την έκθεση σαν σκάνδαλο. Ο 

Braque και ο Picasso δεν έλαβαν μέρος στις εκθέσεις του 1911 και το έργο τους 

προβλήθηκε στο Παρίσι σε ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών. 

Ο Apollinaire υπερασπιζόμενος τους ζωγράφους, ισχυρίστηκε σε επιστολή του 

προς τον André Breton, ότι «συνηγορώ κατά της αδικίας ακόμα και όταν κάτι δεν 

μου αρέσει καθόλου, (και αυτό διότι ενθουσιάζομαι με κάτι το οποίο θεωρώ μέτριο, 

όταν του επιτίθενται άδικα)».41 Στην κριτική του για την Αίθουσα 41, ως προβολή 

της μοντέρνας τέχνης σχολίασε ότι τόσο έκδηλη δύναμη δεν εντοπίζεται πουθενά 

αλλού σε ολόκληρο τον κόσμο.42 Πιο θετικός σε σχέση με την άποψή του για το 

Σαλόν του Φθινοπώρου το 1910, έγραψε «η αίθουσα 41 είναι η πιο ενδιαφέρουσα 

του Σαλόν, μαζί με τη 43» ήταν «μία τέχνη απογυμνωμένη και νηφάλια». Στη 

συνέχεια, σχολίασε την επιρροή του Picasso που εντοπίζεται στα έργα αυτών των 

καλλιτεχνών, τονίζοντας ότι όποια επιρροή και να υπάρχει, δεν μειώνει την αξία των 

νέων καλλιτεχνών.  

Ο Apollinaire, συγκεκριμένα για το έργο του Léger «Γυμνά σε τοπίο (Nus dans la 

foret/ Nus dans un paysage)» (εικ. 4)43 σχολίασε ότι ήταν το «λιγότερο ανθρώπινο 

σε όλη την αίθουσα». Θεώρησε ότι ο καλλιτέχνης «δημιουργεί κυλινδρική 
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 LeRoy C. Breunig, «Apollinaire et le cubisme», Revue des Lettres Modernes, Άνοιξη 1962, 12. «Je 
défends si âprement, même ce que je n'aime point, contre ce que je trouve une injustice, (qu'il arrive 
souvent que l'on me croie très enthousiasme d'une chose que je goute médiocrement mais que l'on a 
attaqué mal à propos.)» 
42

 Guillaume Apollinaire, «Le Salon des Indépendants, Le jeunesse artistique et les nouvelles 
disciplines», L’Intransigeant, 21 Απριλίου 1911. «Elle est la plus intéressante du Salon, avec la salle 
43… Il se formé en ce moment un art dépouillé et sobre… a encore l'accent le moins humain de cette 
salle… Il crée, si l'on ose dire, la peinture cylindrique… La discipline, qu'il s'est imposée mettre de 
l’ordre dans ses idées et l’on aperçoit déjà la nouveauté de son talent et de sa palette… Cette 
discipline n'est pas incompatible avec la réalité… Cet art cinématique, en quelque sorte, a pour but de 
nous montrer la vérité plastique sous toutes ses faces et sans, renoncer au bénéfice de la 
perspective… [Delaunay] il se développe dans le dessin et le coloris qui sont forts et vivants… Sa Tour 
Eiffel a de la puissance dramatique et son métier est déjà très sûr.» 
43

 [https://krollermuller.nl/en/fernand-leger-nude-figures-in-a-wood-1] 



21 
 

ζωγραφική… με την πειθαρχία βάζει σε τάξη τις ιδέες του και γίνεται ήδη αντιληπτή 

σε εμάς η φρεσκάδα του ταλέντου του και της παλέτας του». Είχε σχολιάσει τον 

Metzinger ως τον μόνο αληθινό κυβιστή της Αίθουσας, αλλά διατυπώνει έμμεσα 

κάποια διστακτικά σχόλια για το έργο του. «Αυτή η πειθαρχία δεν είναι 

ασυμβίβαστη με την πραγματικότητα… Αυτή η κινηματογραφική τέχνη, κατά κάποιο 

τρόπο, έχει ως στόχο να μας δείξει την πλαστική αλήθεια σε όλες τις πτυχές της και 

χωρίς να εγκαταλείψει το όφελος της προοπτικής». Θαύμαζε το έργο της Marie 

Laurencin (εικ. 5)44 λόγω της ερωτικής τους σχέσης, συγκρίνοντάς τη με τον Picasso. 

Χαρακτήρισε τον Delaunay έναν από τους πιο χαρισματικούς ζωγράφους που 

«εξελίσσεται στο σχέδιο και στο χρώμα του, τα οποία είναι έντονα και λαμπερά», 

αναφέροντας για το έργο του «Ο πύργος του Άιφελ (Tour Eiffel)» (εικ. 6)45 ότι έχει 

«δραματική δύναμη και η δουλειά του είναι ήδη πολύ σίγουρη». 

Θετική ήταν η στάση του Salmon για τους κυβιστές των Σαλόν στο 

μεταγενέστερο κείμενο του, Souvenirs sans fin 1908-192046, αναφέροντας ότι 

έβρισκε τον εαυτό του πιο κοντά στον Picasso από ότι στον Apollinaire, όσον αφορά 

την άρνηση της πατρωνίας του Κυβισμού. Η συγκεκριμένη εκ των υστέρων δήλωση 

του Salmon δεν επαληθεύεται. Ωστόσο από τα τότε γραφόμενά του, στην κριτική 

του για το Σαλόν του 1911 αλλά και στις κριτικές του το 1910 που προαναφέρθηκαν, 

δεν εντοπίζεται ούτε η στάση του ευνοϊκή, ούτε η εκτίμησή του για το έργο των 

κυβιστών του Σαλόν. Είτε η μνήμη του Salmon τον εξαπάτησε, είτε με το πέρασμα 

του χρόνου και την καθιέρωση του Κυβισμού ως ιστορικού κινήματος και ως τέχνη 

ενταγμένη στη γαλλική παράδοση, αναθεώρησε τις κριτικές του όσον αφορά στους 

«ανόητους μιμητές» του Picasso. Στο άρθρο του για το Σαλόν των Ανεξαρτήτων 

τόνισε ότι ο Picasso τοποθέτησε «την πρώτη πέτρα, τον πρώτο κύβο στον ναό».47 Η 

γενικότερη κριτική του για την Αίθουσα 41, ήταν ότι «ο Κυβισμός χρησιμοποιεί μία 
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 https://sis.modernamuseet.se/en/objects/3652/les-jeunesfilles?ctx=57063cb5665b6090eaa159f36 
c2f4ab382ec7a29&idx=0 
45

 Η εικόνα του έργου δημοσιεύτηκε στο: Roger Allard, «Sur quelques peintres», Les Marches du Sud-
Ouest, Ιούνιος 1911· [Antliff & Leighten, 2008, 109]. 
46

 André Salmon, Souvenirs sans fin 1908-1920, Gallimard, Παρίσι 1956, 232. «…je me suis trouvé 
toujours moins près de Apollinaire Guillaume que de Picasso refusant de patronner le cubisme.» 
47

 La Palette [pseud. of André Salmon], «Le 27e Salon des Indépendants», Paris-Journal, 20 Απριλίου 
1911. «la première pierre, le première cube du temple… Le cubisme est, en réalité, un moyen de 
composition tout à fait élémentaire, un procède que pourrait indiquer un manuel à l’usage des 
débutants, il est acceptable, nous nous refusons seulement à tenir des préparations pour des 
œuvres.» 
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πρωταρχική μέθοδο σύνθεσης με γεωμετρική αφαίρεση, η οποία μπορεί να 

χρησιμεύσει ως ένα εισαγωγικό εγχειρίδιο για αρχάριους, αυτό είναι αποδεκτό 

απλά αρνούμαστε να δεχτούμε αυτά τα προπαρασκευαστικά σχέδια ως 

ολοκληρωμένα». 

Ο Salmon ξεχώριζε τον André Lhote ως παραδειγματική περίπτωση 

διακοσμητικής τέχνης, αναφέροντας ότι αν και έδειχνε ότι χρωστούσε κάτι στον 

Κυβισμό, τα αριστουργήματά του ήταν κάτι ανώτερο. Στη συνέχεια, επισήμανε τη 

διακοσμητική του δύναμη δίχως να επιδιώκει να προσεγγίσει τη φύση.48 Ο Salmon 

προκειμένου να μη συσχετιστεί η θετική κριτική που άσκησε στον ζωγράφο με την 

αποδοχή του Κυβισμού, σε άρθρο του στο Paris-Journal του Νοεμβρίου 

χαρακτήρισε τον Lhote ως εξαίρετο καλλιτέχνη, τον οποίο «συγχέουμε εσφαλμένα 

με τους κυβιστές».49 

Χρονολογικά το επόμενο άρθρο που πραγματεύτηκε την προβολή των 

κυβιστών στην Αίθουσα 41 στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων ήταν του Allard50, ο οποίος 

έγραφε με συμπάθεια για το κίνημα και ήταν ενθαρρυντικός, όσον αφορά στο 

στόχο της ομάδας των κυβιστών. Υποστήριξε ότι επιθυμούσαν «να δράσουν ενάντια 

στις πρότερες στιγμιαίες απεικονίσεις και όλα τα υποκατάστατα του 

Ιμπρεσιονισμού. Να αναθεωρήσουν το οπλοστάσιο της ζωγραφικής, με σκοπό να 

αποκλείσουν όλα τα μικροτεχνήματα της ψευδολογοτεχνίας και του 

ψευδοκλασικισμού». Οι κυβιστές των Σαλόν με τους οποίους ασχολήθηκε, 

θεωρούσε ότι είχαν αισθανθεί τη «βίαιη προσωπικότητα» του Picasso ως ξένη στη 

γαλλική παράδοση. 
                                                           
48

 O Lhote αντιτάχθηκε στη συγκεκριμένη κριτική και συγκεκριμένα στον όρο «διακοσμητικό» που 
χρησιμοποίησε ο κριτικός για το έργο του, μέσω επιστολής προς τον Salmon στην οποία ανέφερε 
«Είμαι στο Μπορντό, που παίρνω τις τελικές σημειώσεις για το λιμάνι… προσπάθησα να επιστρέψω 
σε μία συγκεκριμένη παράδοση του τοπίου. Θα έλεγα διακοσμητική αν αυτός ο όρος που 
χρησιμοποιείται λανθασμένα, δεν ήταν περιττός, όσο είναι κάτι διαφορετικό από trompe-l’œil./ Je 
suis à Bordeaux, ou je prends d’ultimes notes sur le port… je m’y suis efforce de revenir à une certaine 
tradition du paysage. Je dirais décorative si ce terme, qu’on emploie mal se souvent, n’étais inutile, du 
moment qu’il s’agit d’autre chose que le trompe-l’œil»· André Salmon, «Vacances des artistes», Paris-
Journal, 26 Σεπτεμβρίου 1911. Η συγκεκριμένη αντίδραση του Lhote δικαιολογείται, διότι ο 
προσδιορισμός διακοσμητικός στην τέχνη συσχετιζόταν με την παραδοσιακή ζωγραφική και 
χρησιμοποιούταν υποτιμητικά για να δηλώσουν έργα τέχνης, τα οποία ήταν όμορφα οπτικά αλλά 
χωρίς ουσιώδες περιεχόμενο. Ο όρος «art décoratif» είχε υποτιμητικό και αντίθετο νόημα από τον 
«peinture pure», με τον οποίο προσδιοριζόταν η ουσιώδης αλήθεια.  
49

 La Palette [pseud. of André Salmon], «L’art contemporaine», Paris-Journal, 21 Νοεμβρίου 1911. 
«…qu’on confond a tort avec les cubistes». 
50

 Roger Allard, «Sur quelques peintres», Les Marches du Sud-Ouest, Ιούνιος 1911, 57-64· [Mark 
Antliff & Patricia Leighten, 2008, 113-22]. 
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Στο ίδιο άρθρο, o Allard παρουσίασε μία αντίθετη οπτική σε σχέση με τον 

Salmon και τον Morice για το ζήτημα της «art décoratif».51 Είχε αντιληφθεί ότι η 

τέχνη, «une peinture pure», όφειλε να εκφράζει την ουσιώδη αλήθεια και θαύμαζε 

«την προσπάθεια ενός καλλιτέχνη που πειθαρχεί το ταλέντο του» και δεν επέτρεπε 

στη διακόσμηση να εισέλθει στο έργο του, αναφερόμενος στον Gleizes. Στη 

συνέχεια, σχολιάζοντας τον Delaunay υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης «αναλαμβάνει 

τα υλικά των διακοσμητικών κατασκευών του, εντός της ατμόσφαιρα ενός 

πρίσματος» καταλήγοντας σε αρμονία και τάξη. Αναφερόμενος στη μέθοδο των 

πολλαπλών οπτικών, τοποθέτησε τον Cézanne ως πηγή των κυβιστών, ο οποίος 

ήταν αυτός που «ανακάλυψε ξανά μία μοναδική αλήθεια με πολλαπλές οπτικές». Ο 

Allard επαίνεσε την πρωτοτυπία και πρότεινε την αυτονομία της τέχνης, ενώ 

φαίνεται αντίθετος στα έργα που παράγονταν υπό την επίδραση της μόδας, 

τονίζοντας την εναντίωσή του στην εμπορευματοποίηση της τέχνης.52 Στο τέλος του 

κειμένου του, προβληματισμένος με την αγορά της τέχνης, έθιξε το ζήτημα του 

καθορισμού προτύπων στην τέχνη εκείνη την εποχή από τα εμπορικά συμφέροντα, 

δηλώνοντας ότι η επιστροφή στη σπουδαία ζωγραφική είναι πολύ επικίνδυνη. «Εάν 

αυτές οι τάσεις επικρατήσουν η τέχνη θα καταρρεύσει… Όποιος επιθυμεί να δει το 

τέλος της σύγχυσης που μόλις πέρασε η ζωγραφική… πρέπει να ενθαρρύνει αυτές 

τις πραγματικά απελευθερωμένες προσπάθειες και να απολαύσει το θέαμά τους.»  

 Λίγο αργότερα σε άρθρο του ο Metzinger, ο οποίος ως κυβιστής ζωγράφος 

συμμετείχε στην έκθεση, κυμάνθηκε στο ίδιο υποστηρικτικό ύφος με τον Allard και 

υπερασπίστηκε τη χρήση της μεθόδου των πολλαπλών οπτικών.53 Χαρακτήρισε τους 

κυβιστές ως αυτούς τους καλλιτέχνες που απέβαλαν την προκατάληψη ότι η 

ομοιότητα στα έργα τέχνης πρέπει να είναι φωτογραφική. Συμπληρωματικά, 

                                                           
51

 Και οι δύο κριτικοί κάνουν εγκωμιαστικά σχόλια για τα διακοσμητικά χαρακτηριστικά του έργου 
του Lhote· La Palette [pseud. of André Salmon], «Le 27e Salon des Indépendants», Paris-Journal, 20 
Απριλίου 1911· Holl J.C., «Un enquête sur l’orientation actuelle de la peinture moderne», Revue du 
temps présent, 2 Απριλίου 1911, 320-322. 
52

 Όσον αφορά στην αυτονομία της τέχνης ο Adorno αρνείται κάθε πολιτική επίδραση, αλλά δεν 
αρνείται την έμμεση κοινωνική επίδραση στην τέχνη. Η τέχνη αν και έχει αυτόνομους ρυθμούς 
εξέλιξης από την κοινωνία, εντοπίζεται η έμμεση κοινωνική επίδραση, διότι ανήκει εντός της 
κοινωνίας, χωρίς αυτό να την καθιστά εμπορεύσιμη. Βλ. για αυτονομία της τέχνης Theodor Adorno, 
Αισθητική Θεωρία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000. [1

η
 εκδ. Τhéorie Esthétique (Klincksieck, Παρίσι, 1974.] 

53
 Jean Metzinger, «Cubisme et tradition», Paris-Journal, 16 Αυγούστου 1911. «Ils se sont permis de 

trouver autour de l'objet pour en donner, sous le contrôle de l'intelligence, une représentation 
concrète faite de plusieurs aspects successifs. Le tableau possédait l'espace, voilà qu'il règne aussi 
dans la durée.» 
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επιχείρησε να διευκρινίσει τη διαφορά μεταξύ κυβιστικού και περιγραφικού χώρου 

εξηγώντας τη μέθοδο που χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνες. «Έχουν επιτρέψει 

στους εαυτούς τους να κινούνται γύρω από το αντικείμενο με σκοπό να 

παρουσιάσουν, μία συγκεκριμένη αναπαράσταση που αποτελείται από πολλές 

διαδοχικές πτυχές… Ο πίνακας καταλαμβάνει τον χώρο και τώρα κυριαρχεί επίσης 

εντός της διάρκειας». Οι κυβιστές χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, όπως 

εξήγησε ο Metzinger, προσδίδουν στο έργο τους τη διάσταση του χρόνου. Στην 

κριτική του, αναφέρθηκε σε έργα των Delaunay, Gleizes, Léger, Le Fauconnier και 

Marie Laurencin και διατύπωσε ιδέες που ήδη είχε σχολιάσει στο κείμενό του το 

1910.54 Η τεχνική των κυβιστών, όπως τόνισε ήταν διαυγής και λογική και 

επιθυμούσαν να δημιουργήσουν ογκομετρική αίσθηση στην επιφάνεια του καμβά 

τους, γεγονός το οποίο επιτύγχαναν με τα στοιχεία φωτός-σκιάς και τον 

θρυμματισμό των γραμμών. 

Ο Gleizes55 επιβεβαίωσε σε άρθρο του-απάντηση στον Metzinger, τη θετική 

ποιότητα της χρήσης πολλαπλών οπτικών και τόνισε ότι o Metzinger «από την 

επιθυμία του να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα… τοποθετεί τον 

καλλιτέχνη γύρω από το αντικείμενο… με σκοπό να αποδώσει σε αυτή όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιπέδων, από μία αγνή αντικειμενική αλήθεια, θέλει 

να δημιουργήσει μία νέα αλήθεια γεννημένη από αυτά, τα οποία η ευφυΐα του, του 

έχει επιτρέψει να γνωρίζει. Όπως έχει πει και ο ίδιος [ο Metzinger], εντός του χώρου 

θα ενταχθεί στη διάρκεια». Ο Gleizes υπερασπίστηκε τις κυβιστικές καινοτομίες του 

καλλιτέχνη και σχολίασε τον Κυβισμό ως μια σύγχρονη Αναγέννηση. Έπειτα από  τη 

σύντομη επισκόπηση του έργου του Metzinger, παρέθεσε ένα απόσπασμα από το 

έργο του Nietzsche, Τάδε έφη Ζαρατούστρα56, «οι καλοί οφείλουν να είναι 

φαρισαίοι, δεν έχουν άλλη επιλογή! Οι καλοί οφείλουν να σταυρώνουν εκείνον που 

επινοεί την ίδια του την αρετή! Αυτή είναι η αλήθεια!... Οι καλοί όντως — δεν 

μπορούν να δημιουργήσουν· αυτοί είναι πάντα η αρχή του τέλους: — σταυρώνουν 
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 Βλ. υπ. 29. 
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 Albert Gleizes, «L’art et ses représentants: Jean Metzinger», La Revue Indépendante, Σεπτέμβριος 
1911, 161–72. «Hante par le désir d'inscrire l’image totale… faisait évoluer l'artiste autour de cet objet 
à représenter… il en écrira le plus grand nombre de plans possible, à la vérité purement objective, il 
veut ajouter une vérité nouvelle, née de ce que son intelligence lui aura permis de connaitre. Ainsi 
qu’il le dit, lui-même, à l'espace il joindra la durée.» 
56

 Friedrich Nietzsche, Έτσι Μίλησε Ο Ζαρατούστρα, μτφ. & επίλ. Ζήσης Σαρίκας, Νησίδες, Αθήνα 
2012, 207-8 [Also sprach Zarathustra, 1883-1885]. 
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εκείνον που γράφει πάνω σε καινούριες πλάκες καινούριες αξίες, θυσιάζουν το 

μέλλον στον εαυτό τους — σταυρώνουν κάθε ανθρώπινο μέλλον! Οι καλοί — αυτοί 

ήταν πάντα η αρχή του τέλους». Με το παράθεμά του ο Gleizes πρόβαλε την 

αντίληψή του για τον καλλιτέχνη ως Υπεράνθρωπο. Η νιτσεϊκή αντίληψη είχε ήδη 

υπονοηθεί από τον Apollinaire, στην κριτική του για το Σαλόν του Φθινοπώρου το 

1910, γράφοντας για την ισχυρή προσωπικότητα του Picasso.57 

Ο Bergson σε συνέντευξή του στον Maurice-Verne58 σχολίασε τη δήλωση του 

Metzinger για τις πολλαπλές οπτικές και τη θέση του καλλιτέχνη, βρίσκοντας τη 

θεωρία του πολύ ενδιαφέρουσα και όπως ανέφερε μετάνιωνε που δεν είχε δει έργα 

αυτών των καλλιτεχνών. Στη συνέχεια όμως, υποστήριξε ότι εκείνη την εποχή η 

θεωρία προηγείτο της δράσης, ενώ κάποτε ίσχυε το αντίθετο και στην τέχνη και 

στην επιστήμη. Ο Salmon59 άδραξε την ευκαιρία, έπειτα από αυτή τη δήλωση, 

καλώντας τον Bergson να γράψει εισαγωγή σε κατάλογο έκθεσης των κυβιστών με 

στόχο την επίσημη υποστήριξη του κινήματος από τον διάσημο διεθνώς φιλόσοφο. 

Η Lynn Gamwell υποστήριξε ότι αυτή η κίνηση θα δρούσε σαν αντισταθμιστής των 

αρνητικών σχολίων του Vauxcelles για τη μοντέρνα τέχνη.60 

1.2β) Η έκθεση του Picasso στην γκαλερί Stieglitz 

Η πρώτη ατομική έκθεση του Picasso στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 1911 στην γκαλερί Stieglitz. Στην κριτική του για την έκθεση, ο Marius 

de Zayas61 εξαρχής τοποθετήθηκε κατά της κριτικής στην τέχνη, διότι θεώρησε ότι 

«η τέχνη είναι ελεύθερη». Ο de Zayas με την αναφορά του στην ελευθερία της 

τέχνης πρόβαλε την αυτονομία η οποία, όπως θα επεσήμαινε αργότερα ο Theodor 

W. Adorno, προϋποθέτει την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, χωρίς 
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  Βλ. υπ. 27. 
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 Maurice Verne, «Un jour de pluie chez M. Bergson», interview with Henri Bergson, L’intransigeant, 
26 Νοεμβρίου 1911. 
59

 La Palette [pseud. of André Salmon], «Bergson et les cubistes», Paris-Journal,  28 και 30 Νοεμβρίου 
1911. 
60

 Lynn Gamwell, 1980, 33. 
61

 Marius de Zayas, Μάιος 1911, 363–65. «El arte es libre... que porque asi pinto Rafael… ni 
Rembrandt no habría legado sus preciosas telas… [Picasso] es un hombre sincero y expontaneo… En 
sus cuadros, pues, no existe la perspectiva· no hay mas que armonias sugeridas por la forma, y 
registros que se suceden para componer un acorde general dominante, que llena el rectangulo 
constituido por el cuadro… Como todo verdadero artista… para corresponden a sus deseos intimos, 
para satisfacer una necesidad inente de su espiritu..»   
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κοινωνική σκοπιμότητα.62 Υποστήριξε, επίσης, ότι ήταν μία ελεύθερη έκφραση και 

κάθε χρονική περίοδος πρέπει να έχει τη δική της τέχνη, στην οποία δεν πρέπει να 

υπάρχουν κανόνες. Ο de Zayas αντιτάχθηκε στις ακαδημίες που λειτουργούν 

καταυτόν τον τρόπο, διότι δεν υπήρχε εξέλιξη με τους περιορισμούς της 

ακαδημαϊκής τέχνης. «Επειδή ο Ραφαήλ είχε ζωγραφίσει έτσι» δεν σημαίνει ότι 

πρέπει όλοι να ζωγραφίζουν με συγκεκριμένο τρόπο, «διότι ο Ρέμπραντ δεν θα μας 

είχε χαρίσει αυτούς τους όμορφους πίνακες». Έπειτα, εξέφρασε τη λύπη του για την 

κατάσταση της τέχνη στην Ισπανία, όπου η Ακαδημία είχε την τάση να περιορίζει 

και να υποβαθμίζει τους καλλιτέχνες με ελεύθερο πνεύμα και για αυτό ήθελε να 

δημοσιοποιήσει τα επιτεύγματα των Ισπανών καλλιτεχνών που μετανάστευσαν στο 

Παρίσι.  

Ο de Zayas χαρακτήρισε τον Picasso «ειλικρινή και αυθόρμητο» στην τέχνη του, 

στην οποία «δεν υπάρχει προοπτική, αλλά αρμονίες που δημιουργούνται από τις 

φόρμες και τα διαδοχικά επίπεδα». Ο καλλιτέχνης, ισχυρίστηκε ο de Zayas, ότι δεν 

ενδιαφερόταν για την κοινή γνώμη και το έργο που παρουσίαζε στον θεατή 

«ανταποκρινόταν στις εσωτερικές του επιθυμίες και ικανοποιούσε την εσωτερική 

πνευματική του ανάγκη». Στο τέλος, ο de Zayas έθιξε το ζήτημα63 της υποδοχής του 

έργου από τους θεατές, κατηγοριοποιώντας τους σε δύο ομάδες. Οι μεν 

αντιλαμβάνονται στην τέχνη μόνο αυτό που έχουν διδαχτεί να βλέπουν και οι δεν, 

συνήθως αυτοί που θεωρούν τους εαυτούς τους διανοούμενους, αντιλαμβάνονται 

μόνο αυτό που έχουν συνηθίσει να αισθάνονται.  

1.2γ) Το Σαλόν του Φθινοπώρου 

Η κοινή καλλιτεχνική προσπάθεια των Gleizes, Metzinger, Le Fauconnier 

συνεχίστηκε στο Σαλόν του Φθινοπώρου το 1911. Ο Salmon, στην καθημερινή του 

στήλη στο Paris-Journal, φαίνεται να υποτιμά τους κυβιστές των Σαλόν, σε αντίθεση 
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 Η μη κατανόηση του έργου από το κοινό, την οποία σημείωσε στο άρθρο του ο de Zayas, βρίσκεται 
κοντά στη σχέση καλλιτέχνη-θεατή που πρόβαλε o Faure, όσον αφορά στην ελευθερία της έκφρασης 
του καλλιτέχνη και την αντίληψη του θεατή. Ο θεατής είναι αυτός που πρέπει να αντιληφθεί και να 
αισθανθεί αυτό που εκφράζει ο καλλιτέχνης. Βλ. Élie Faure, «Preface», Exposition de peinture 
moderne, salle Bourdieu, Rouen, 20 Δεκεμβρίου 1909- 20 Ιανουαρίου 1910, 1-2. Σε γενικότερο 
πλαίσιο, οι εν λόγω αντιλήψεις αποτυπώνονται πληρέστερα  από τον Adorno, όσον αφορά στη σχέση 
καλλιτέχνη-θεατή, στην οποία δεν πρέπει να υπάρχουν οποιεσδήποτε επιδιώξεις ή/και προθέσεις· 
Theodor W. Adorno, 2000. 
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με τους επονομαζόμενους ιδρυτές και ειδικά τον Picasso.64 Συγκεκριμένα, στο 

άρθρο του, διαχώρισε τον Picasso από τους λεγόμενους ακολούθους του 

αναφέροντας, «αν είναι αλήθεια ότι ο Κυβισμός γεννήθηκε από τις μελέτες του 

Picasso, αυτός δεν ήταν ποτέ κυβιστής».65 Ο Vauxcelles66 στην κριτική του για το 

Σαλόν τόνισε τη γελοιοποίηση του Salmon με τη δημιουργία του tubisme και 

διατύπωσε άκρως καυστικά σχόλια για το έργο του Léger, λέγοντας ότι 

«χρησιμοποιεί τον σωλήνα και όχι τον κύβο στα έργα του, άρα δεν αναφερόμαστε 

πια σε ζωγραφική αλλά σε υδραυλικά ζητήματα».  

Η ένθερμη υποστήριξη του Apollinaire για τον Κυβισμό και ο θυμός του όσον 

αφορά στις αυξημένες εχθρικές κριτικές για το κίνημα, αποτυπώθηκε με διαφάνεια 

στην κριτική του για το Σαλόν του Φθινοπώρου το 1911, με υπότιτλο «Η ιδιαίτερη 

προσοχή που δίνει ο Τύπος στον Κυβισμό αποδεικνύει τη σημασία του».67 Ευθύς 

εξαρχής, αναφέρθηκε στα πυρά τα οποία δέχτηκαν οι κυβιστές από τους κριτικούς 

και ισχυρίστηκε ότι μόνο αυτός τοποθετήθηκε προς υπεράσπιση των εν λόγω 

καλλιτεχνών, καθότι γνώριζε την προσπάθειά τους και αγαπούσε τη δράση τους. «Ο 

χλευασμός που έχουν δεχτεί για την έκθεση της ζωγραφικής τους στο Σαλόν δεν 

αποδεικνύει τίποτα όσον αφορά στη σημασία των έργων τους». Παρόλα αυτά, αν 

και υποστηρικτής των κυβιστών, σχολίασε τους πίνακες τους χωρίς να δείχνει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θεωρούσε ότι «ο Κυβισμός, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι 

μία αντίδραση από την οποία θα προκύψουν μεγάλα έργα» και χωρίς να θέλει να 
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 Βλέπε ενδεικτικά: La Palette [pseud. of André Salmon], «Jean Metzinger», Paris-Journal, 3 
Οκτωβρίου 1911· τον ξεχωρίζει από τους κυβιστές των Salons ως αρχηγό. La Palette [pseud. of André 
Salmon], «Picasso», Paris-Journal, 7 Οκτωβρίου 1911. La Palette [pseud. of André Salmon], «Picasso», 
Paris-Journal, 21 Σεπτεμβρίου 1911. La Palette [pseud. of André Salmon], «Georges Braque», Paris-
Journal, 13 Οκτωβρίου 1911· τον θαυμάζει ως ιδρυτή του Κυβισμού αλλά φυσικά μετά τον Picasso. La 
Palette [pseud. of André Salmon], «André Derain», Paris-Journal, 25 Οκτωβρίου 1911· τον θεωρεί 
πρώτο της γενιάς του και ανέφερε ότι ήταν ο πιο θαρραλέος καλλιτέχνης.  
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 La Palette [pseud. of André Salmon], «Le Salon d’Automne», Paris-Journal, 30 Σεπτεμβρίου 1911. 
«S’il vrai que le cubisme est né des spéculations de Picasso, ce dernier ne fut jamais cubiste» 
66

 Louis Vauxcelles, «Le Salon d’Automne», Gil Blas, 30 Σεπτεμβρίου 1911. «Léger pratique le tube et 
non le cube… Ce n’est plus de la peinture, c’est de la plomberie». Louis Vauxcelles, «Les arts 
décoratifs au Salon d’Automne», Le Gil Blas, 10 Οκτωβρίου 1911. 
67

 Guillaume Apollinaire, «Le Salon d’Automne», L’Intransigeant, 10 Οκτωβρίου 1911. «L'attention 
exceptionnelle accordée par la presse au cubisme prouve son importance… Les moqueries qui ont 
accueilli l'exposition de leurs œuvres, au Salon d’Automne tout en montrant l’importance de leur 
manifestation, ne prouvent' absolument rien contre leur art… Le cubisme est une réaction nécessaire, 
de laquelle, qu'on le veuille ou non, il sortira de grandes œuvres… je sais bien que le cubisme est ce 
qu’il y a de plus élevé aujourd’hui dans l’art français.» 
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υποτιμήσει, όπως ανέφερε, τους υπόλοιπους καλλιτέχνες που εξέθεσαν στο Σαλόν, 

γνώριζε ότι ο Κυβισμός «είναι η υψηλή μορφή στη γαλλική τέχνη σήμερα». 

 Επιπροσθέτως, η σχέση του Delaunay στα τέλη το 1911 με καλλιτέχνες της 

ομάδας Blaue Reiter του Μονάχου υποστηρίχτηκε από τον Apollinaire, ο οποίος 

ελκυόταν από το πολύχρωμο αφηρημένο στυλ. Έπειτα από την εμφάνιση του έργου 

του Delaunay στο Σαλόν, ο Wassily Kandinsky τον προσκάλεσε, ως γνωστό, να 

συμμετάσχει στην πρώτη έκθεση του «Γαλάζιου Καβαλάρη» τον Δεκέμβριο του 

1911, στο Μόναχο. Ο Kandinsky σε επιστολή του στις 28/10/1911 προς τον Delaunay 

έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα του και ανέφερε ότι θα τον ενημέρωνε 

σχετικά με την έκθεση του «Γαλάζιου Καβαλάρη» που θα πραγματοποιούταν στους 

επόμενους μήνες. Έπειτα, ο Kandinsky παρακίνησε τον Delaunay να του γράψει 

σχετικά με τις καλλιτεχνικές του φιλοδοξίες και τις σκέψεις του για τον Κυβισμό.68 

Ταυτόχρονα με το άρθρο του Apollinaire, δημοσιεύτηκε το κείμενο του Urbain 

Gohier69 με τίτλο «Notre Peinture», το οποίο πραγματεύεται με κοινωνιολογική 

προσέγγιση το Σαλόν του Φθινοπώρου του 1911. Απέρριπτε την πριμιτιβιστική 

βάση των κυβιστικών έργων, διότι τη θεωρούσε προσπάθεια των ανθρώπων των 

σπηλαίων. Δήλωνε ότι η συγκεκριμένη ζωγραφική αποτελούσε μία ρεαλιστική 

έκφραση της παρακμασμένης κοινωνίας. Παραδειγματικά αναφέρθηκε στις εποχές 

των Peter Paul Rubens και Anthony van Dyck, Philippe de Champaigne και Diego 

Velazquez, Jean-Antoine Watteau και Jean-Baptiste Greuze, οι οποίοι απεικόνιζαν 

την ευγένεια και τη μεγαλοπρέπεια της ζωής. Κατά συνέπεια υποστήριξε ότι η ζωή 

της εποχής του «ήταν ελεεινή και θλιβερή» και δεν θα μπορούσαν οι καλλιτέχνες να 

απεικονίσουν κάτι διαφορετικό. «Οι σκηνές και οι χαρακτήρες στα έργα δεν 

προέρχονται από τη φαντασία, αλλά από την ίδια τη ζωή, από μία νευρασθενική, 

υστερική, επιληπτική, αλκοολική, εθισμένη στο όπιο και στη μορφίνη, ανθρωπότητα 

που τρέφεται με δηλητήρια… και χωρίς δύναμη να αντισταθεί σε αυτά.» Με αυτόν 
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 Michel Hoog, R. Delaunay, Crown Publishers, Νέα Υόρκη 1976, 68-70· Gordon Hughes, Resisting 
Abstraction, Robert Delaunay and Vision in the Face of Modernism, University of Chicago Press, Σικάγο 
2014, 150, υπ. 6. 
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 Urbain Gohier, «Notre peinture», Le journal, 10 Οκτωβρίου 1911, 1. «...la vie est aujourd'hui 
mesquine, étriquée, miteuse... Les scènes et les personnages de nos tableaux ne sont pas sortis de 
notre imagination, mais pris sur le vif, dans une humanité neurasthénique, hystérique, épileptique, 
alcoolique, éthéromane, opiomane, morphinomane, alimentée de poisons, abreuvée de poisons, 
injectée de poisons, adonnée a toutes les causes de détraquement, et sans vigueur pour y résister…»  
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τον τρόπο, ο Gohier τόνιζε ότι μέσα από τα έργα τέχνης, μπορούμε σε κάθε εποχή 

να έχουμε μία ακριβή εικόνα των ανθρώπων, της κοινωνίας και της ζωής.  

Ο Henri Guilbeaux70 αρνητικά διακείμενος προς τον Κυβισμό στο άρθρο του 

σχολίασε τις δηλώσεις του Apollinaire και του Gohier σχετικά με το κίνημα. Αρχικά, 

ανέφερε ότι ο Apollinaire δόξαζε τον Κυβισμό και ο Gohier τον χλεύαζε.  Όσον 

αφορά στον Gohier, υποστήριξε ότι το κίνημα του ενέπνευσε ιδιοφυείς σκέψεις, 

εννοώντας την κοινωνιολογική του προσέγγιση, αλλά τον έκανε να λέει και 

πράγματα που κατά τον συγγραφέα ήταν λανθασμένα. Όπως σχολίασε ο Guilbeaux, 

«δεν μπορεί κάποιος να κατηγορεί τον Κυβισμό και τον νέο-ιμπρεσιονισμό την ίδια 

στιγμή», διότι οι νέο-ιμπρεσιονιστές είχαν αποδειχτεί σπουδαίοι διακοσμητές, ενώ 

οι κυβιστές «κρύβουν την έλλειψη της προσωπικότητας τους πίσω από μία 

ενοχλητική και μελαγχολική τεχνική». Ο συγγραφέας δήλωσε ξεκάθαρα ότι κάθε 

έργο με περίεργη εμφάνιση τέχνης δεν ήταν απαραίτητα το έργο μιας μεγαλοφυΐας 

και φάνηκε ότι διαφωνούσε με το κείμενο του Apollinaire. Τέλος, πρόσθεσε ότι 

συνάντησε τον Apollinaire και τον Picasso στα εγκαίνια του Σαλόν, οι οποίοι 

χλεύαζαν τα κυβιστικά έργα και διατύπωναν αρνητικά σχόλια. Για αυτόν το λόγο, 

απόρησε με τα εγκωμιαστικά σχόλια του Apollinaire στο άρθρο του στην εφημερίδα 

L’Intransigeant 10/10/1911. Ο Guilbeaux σχολίασε ότι όφειλε να είχε φανερώσει 

στους αναγνώστες του το ειρωνικό ή/και χιουμοριστικό ύφος των υποτιθέμενων 

θετικών δηλώσεων του. 

1.2δ) Η έκθεση της Société Normande de la peinture moderne 

Η επόμενη έκθεση της Société Normande πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, τον 

Νοέμβριο του 1911 με εντονότερη κυβιστική συμμετοχή, στην οποία εκτέθηκαν 

έργα των καλλιτεχνών Metzinger, Gleizes, Le Fauconnier, Lhote, Francis Picabia, 

Léger, Duchamp, Fresnaye, Laurencin, Villon, Alexander Archipenko, Duchamp-

Villon. Με στόχο τη διαφήμιση της πρώτης τους έκθεσης στο Παρίσι, τον πρόλογο 

του καταλόγου κλήθηκε να συντάξει ο René Blum71, ήδη καταξιωμένος κριτικός της 
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 René Blum, «Préface», Exposition d’art contemporaine, Gallérie d’art Ancien et d’art 
contemporaine, Παρίσι 20 Νοεμβρίου- 16 Δεκεμβρίου 1911, 1. «Règles serviles, et, cherche en lui-
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εποχής, συνιδρυτής και τεχνοκρίτης στο Gil Blas. Αρχικά, ο Blum είχε δηλώσει ότι 

«δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πλαστικές τέχνες περνάνε σε μία περίοδο 

μετάβασης», διότι ο καλλιτέχνης πια δεν ενδιαφέρεται για την εικόνα της φύσης, 

«απελευθερώνει τον εαυτό του από δουλοπρεπείς κανόνες… αναζητά τις πηγές της 

έμπνευσής του και αφήνεται να οδηγηθεί από τη φαντασία του». Με την αγνή 

φαντασία τους, συνέχισε, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα που «η πρωτοτυπία 

των μορφών τους, ξεπερνάει την ικανότητα της κατανόησής μας». Συμπλήρωσε τη 

συγκεκριμένη δήλωση, στην οποία είχε προσάψει την ευθύνη της μη κατανόησης 

των έργων στον θεατή, χαρακτηρίζοντας ως υπαιτίους παράγοντες την εκπαίδευση 

της όρασης που αναπτύσσεται αργά και τις αισθήσεις χωρίς ζωηρότητα. 

Η ομιλία του Apollinaire72 στη συγκεκριμένη έκθεση του 1911, εκδόθηκε 

τον Απρίλιο του 1912 και είναι βαρύνουσας σημασίας, διότι έθεσε ευθέως το 

ζήτημα της απόδοσης της τέταρτης διάστασης στα κυβιστικά έργα. Η 

συγκριμένη ομιλία αποτελεί την πρώτη αναφορά στην τέταρτη διάσταση και την 

αποκοπή, όπως δήλωσε από τις τρεις διαστάσεις της Ευκλείδειας γεωμετρίας. 

Παρέμεινε εντός του πεδίου των πλαστικών τεχνών, χωρίς να επιθυμεί να 

αναλύσει μαθηματικές εξηγήσεις σχετικά με το ζήτημα. Η τέταρτη διάσταση 

υποστήριξε «παρουσιάζει την απεραντοσύνη του χώρου που διαιωνίζεται σε 

όλες τις διαστάσεις σε μία συγκεκριμένη στιγμή». Ο χώρος ήταν «η διάσταση 

του απείρου» και έδινε στα αντικείμενα πλαστικότητα. O Apollinaire 

ισχυρίστηκε ότι «η τέχνη των νέων καλλιτεχνών λαμβάνει το άπειρο σύμπαν ως 

ιδανικό και οφείλουν εξολοκλήρου στην τέταρτη διάσταση αυτό το νέο μέτρο 

της τελειότητας…».  

Παρόλα αυτά, τότε το ζήτημα γνωστοποιήθηκε από έμμεσες αναφορές στις 

κριτικές73 του Salmon, που έγραψε: «το μέρος της διάλεξης που αφιερώθηκε στη 

                                                                                                                                                                      
même les ressources de son inspiration et se laisse guider par son «imagination»... l'originalité des 
formes dépasse un peu la mesure de notre compréhension…» 
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 Guillaume Apollinaire, «La peinture nouvelle», Les Soirées de Paris, Απρίλιος- Μάιος 1912. «elle 
figure l'immensité de l'espace s'éternisant dans toutes les directions a un moment détermine. Elle est 
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73

 La Palette [pseud. of André Salmon], «Une conférence», Paris-Journal, 25 Νοεμβρίου 1911. «Le 
partie de la conférence consacrée à l'étude de la quatrième dimension a provoqué les protestations 
d'un auditeur». Vauxcelles Louis, «Défense et illustration de la langue cubique», Gil Blas, 26 
Νοεμβρίου 1911· «D’un ton de voix placides... Apollinaire a proféré hier des paroles incendiaires». 
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μελέτη της τέταρτης διάστασης, προκάλεσε τις διαμαρτυρίες ενός ακροατή» και του 

Vauxcelles, ο οποίος ανέφερε: «ο Apollinaire είπε χθες πύρινες λέξεις». Η 

Henderson σχολίασε την επιστολή του Gris προς τον Raynal το 1919, στην οποία 

αναφερόταν ότι ο Princet ήταν ενήμερος για την τέταρτη διάσταση μέσω της 

ανάγνωσης του La Science et l'Hypothèse του Henri Poincaré.74 Επομένως, γίνεται 

αντιληπτό ότι ο Princet αποτελεί την πηγή του Apollinaire για την αναφορά της 

τέταρτης διάστασης της μη-Ευκλείδειας γεωμετρίας του Riemann στην 

προαναφερθείσα διάλεξη, αφενός λόγω της προσωπικής τους σχέσης και αφετέρου 

λόγω της εμπλοκής του μαθηματικού στις συζητήσεις περί Κυβισμού ήδη από το 

1910.75 

Μέχρι το 1911 οι ζωγράφοι αυτοί είχαν καθιερωθεί ως κυβιστές, όπως 

φαίνεται έντονα στα άρθρα για το Σαλόν του Φθινοπώρου. Οι Picasso και Braque 

θεωρούταν αναμφισβήτητα οι ιδρυτές του Κυβισμού και ξεχώριζαν από τους 

κυβιστές των Σαλόν.76 Επιπροσθέτως, ήδη από τα πρώτα χρόνια δράσης του 

κινήματος είχαν εμφυτευτεί στις κριτικές σπέρματα των θεωριών των Bergson, 

Hegel, Kant και Poincaré που θα διατυπώνονταν και θα αναπτύσσονταν πιο έντονα 

και καθαρά εντός του κύκλου του κινήματος τα επόμενα χρόνια. Συχνό φαινόμενο 

στις κριτικές αποτέλεσε η αναφορά στον Cézanne ως πηγή του Κυβισμού λόγω της 

απλοποίησης των μορφών σε γεωμετρικά σχήματα και της χρήσης πολλαπλών 
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Apollinaire με την Marie Laurencin και του Rivière με τον Lhote. 
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οπτικών, καθώς επίσης και στην αφρικανική τέχνη και στους πριμιτίφ Ιταλούς, όσον 

αφορά την έμφαση στην ουσία και όχι στην εμφάνιση.  

1.3) 1912: Οι πρώτες δημοσιεύσεις  

Στο άρθρο του «La tendance de la peinture contemporaine», ο Olivier 

Hourcade77 αναλύοντας την κατεύθυνση της σύγχρονής του ζωγραφικής παρέπεμψε 

στον Arthur Schopenhauer: «Η μεγαλύτερη προσφορά του Kant είναι η διάκριση 

μεταξύ του φαινομένου και του πράγματος καθ’ εαυτό, μεταξύ αυτού που 

εμφανίζεται και αυτού που είναι, ανάμεσα στο πράγμα και σε εμάς, υπάρχει πάντα 

νοημοσύνη». Ανάλογα θεωρούσε, ότι οι κυβιστές προσπάθησαν να αποδώσουν σε 

αυτό που απεικόνιζαν «την ουσιώδη αλήθεια… και όχι μόνο την εξωτερική και 

παροδική όψη αυτής της αλήθειας», αντικαθιστώντας τη γραμμική προοπτική με 

μία αναπαράσταση μέσω της αντίληψης. Η ελευθερία στην τέχνη αποτελούσε 

ζήτημα του κυβιστικού ιδεαλισμού, διότι το ιδανικό δεν ήταν αντιληπτό ως μία 

απόλυτη αλήθεια αλλά ως μία ανώτερη πραγματικότητα.78 Επιπλέον, αφού 

πραγματοποίησε μία αναδρομή της τέχνης από την Αναγέννηση ως την εποχή του, 

oνομάτισε την περίοδο των τεχνών με προκατόχους τον Eugène Delacroix και τον 

Auguste Rodin, «Αναγέννηση», διότι ξεπερνούσε κατά την άποψη του συγγραφέα 

το επιφανειακό και πρόβαλε «με πρωτότυπο τρόπο τις βαθιές αλήθειες ενός 

έθνους, μιας χώρας». Έτσι, υποστήριξε ότι ο Φωβισμός και ο Κυβισμός, οι οποίοι 

ωθούσαν τη γαλλική τέχνη στην ειλικρίνεια και στην αλήθεια άξιζαν την εκτίμησή 

τους. 

Επιπροσθέτως, ο συγγραφέας τόνισε ότι η  χρήση της μεθόδου πολλαπλών 

οπτικών, επέτρεπε στον καλλιτέχνη και στον θεατή να συνθέσουν τα 

αντικείμενα του έργου, όπως πραγματικά ήταν και όχι όπως εμφανίζονταν. 

Αναφερόμενος στα ζωγραφικά έργα, έγραψε ότι σκοπός του δεν ήταν να τα 
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 Olivier Hourcade [pseud. of Olivier Bag], «La tendance de la peinture contemporaine», La Revue de 
France et des Pays Français, Φεβρουάριος 1912, 35–41. «Le plus grand service que Kant ait rendu, 
c'est sa distinction entre le phénomène et la chose en soi, entre ce qui paraît et ce qui est, et il a 
montré qu'entre la chose et nous, il y a toujours l'intelligence… la VÉRITÉ essentielle de ce qu'ils 
veulent représenter et non plus seulement l'aspect extérieur et passager de cette vérité... montrer de 
façon originale les vérités profondes d’une race, d'un pays». 
78

 Linda Henderson, 2013, 180.  
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χαρακτηρίσει όμορφα ή άσχημα και ασπαζόταν την άποψη του Kant79 περί 

υποκειμενικότητας της αισθητικής. Στη συνέχεια, αντιτάχθηκε στην εισαγωγή 

του René Blum για τη δεύτερη έκθεση της Société Normande, ο οποίος 

υποστήριζε ότι οι κυβιστές δεν προσπαθούν να ερμηνεύσουν τη φύση. Ο 

Hourcade δήλωσε, ότι η κυβιστική τεχνική ήταν μία αναπαράσταση της φύσης 

και ο δυναμισμός στις συνθέσεις των καλλιτεχνών έκανε το έργο τους μοναδικό, 

καθιστώντας τους πιστούς ερμηνευτές της φύσης. Στο τέλος του κειμένου, 

πρότεινε να αντικατασταθεί το όνομα αυτής της σχολής καλλιτεχνών από 

Κυβισμός, σε δυναμισμός. 

Ο Hourcade80 το 1912 δημοσίευσε μία επισκόπηση απόψεων σχετικά με 

τον Κυβισμό. Ενδιαφέρουσα αποτελεί η τοποθέτηση του Camille Mauclair, ο 

οποίος ως υποστηρικτής των Ιμπρεσιονιστών ήταν ενάντιος σε οποιαδήποτε 

μορφή μοντέρνας τέχνης. Η γνώμη του για τον Κυβισμό ήταν αιχμηρή: ανέφερε 

ότι τα έργα και οι θεωρίες των κυβιστών ήταν «ότι πιο φτωχό, χαζό, άσχημο και 

παιδαριώδες μπορούμε να φανταστούμε». Ο Allard81 εξήγησε την έντονη 

αφαίρεση του Κυβισμού σε απάντησή του στο Blaue Reiter, όσον αφορά στην 

αρνητική κριτική του Mauclair. Ο Allard πρόβαλε την πεποίθηση του Mauclair 

για την αποστείρωση της δημιουργικής σκέψης από τον Κυβισμό και 

αιτιολόγησε ότι ίσως είχε ξεχάσει πως για την ευχαρίστηση ενός έργου τέχνης 

κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη του δίπολου καλλιτέχνη-θεατή.  

Ο Jacques Rivière82 στο «Sur la tendance actuelle de la peinture» διαχώρισε 

το κείμενο του σε δύο τμήμα. Στο πρώτο πραγματεύτηκε γενικά στις τάσεις και 

τις ανάγκες της μοντέρνας ζωγραφικής, δίνοντας έμφαση στην κατάργηση των 

ακαδημαϊκών τεχνικών προοπτικής και φωτισμού, την οποία υποστήριξε, 
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 Immanuel Kant, Παρατηρήσεις πάνω στο αίσθημα του ωραίου και του υπέροχου, μτφ Χ. Τασάκος, 
Printa, Αθήνα 2009, Immanuel Kant, Κριτική της Κριτικής ικανότητας, μτφ. Τασάκος Χάρης, Ροές, 
Αθήνα 2005, 82-86. 
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 Olivier Hourcade [pseud. of Olivier Bag], «Enquête sur le cubisme», L’Action, 25 Φεβρουαρίου 
1912. «ces tableaux et ces théories sont ce qu’on peut imaginer de plus pauvre, de plus inintelligence, 
de plus laid et de plus puéril...» 
81

 Roger Allard, «Die Kennzeichen der Erneuerung in der Malerei», Der Blaue Reiter, 1912, 35-41. «Ο 
Camille Mauclair, για παράδειγμα, δεν βλέπει τίποτα άλλο στον Κυβισμό από μία σχολική σοφιστική 
που οδηγεί στην αποστείρωση της δημιουργικής σκέψης./ Camille Mauclair z.B. sicht im Kubismus 
nichts anderes als eine scholastische Sophistik, die zur Sterilisierung des schöpferischen Gedankens 
führt.» 
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 Jacques Rivière, «Sur la tendance actuelle de la peinture», Revue d’Europe et d’Amérique, 1 
Μαρτίου 1912, 384–406. 
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θίγοντας επιπλέον το ζήτημα της αναπαράστασης ενός αντικειμένου και της 

πραγματικής του ουσίας. Στο δεύτερο τμήμα επικεντρώθηκε στον Κυβισμό και 

συγκεκριμένα στα λάθη που θεωρούσε ότι κάνουν οι καλλιτέχνες. Τέτοιο λάθος 

υποστήριξε ότι ήταν η καταστροφή των όγκων των αντικειμένων, διότι 

αντιλαμβάνονταν όλες τους τις όψεις και τις τοποθετούσαν παράλληλα τη μία 

στην άλλη. Επίσης, η κατάργηση των ακαδημαϊκών τεχνικών, φωτισμού και 

προοπτικής, οδήγησε τους καλλιτέχνες στο λάθος της κατάρριψης της 

πληρότητας των φορμών, δημιουργώντας μία κατάσταση αναρχίας. Ο στόχος 

των κυβιστών να δημιουργήσουν στέρεα αντικείμενα, κατηύθυνε τον Rivière 

στην υπόδειξη του τρίτου λάθους τους, δηλαδή τη δημιουργία απόστασης του 

ενός αντικειμένου από το άλλο, καταρρίπτοντας έτσι το βάθος στο έργο τους. 

1.3α) André Salmon, «La jeune peinture française» 

Ο Salmon83 το 1912 εξέδωσε το βιβλίο του με τίτλο La jeune peinture française, 

στο οποίο πραγματευόταν τη σύγχρονη τέχνη στο Παρίσι. Στο δεύτερο κεφάλαιο του 

βιβλίου του με τίτλο «Histoire anecdotique du cubisme» αναφερόταν στην εμφάνιση 

του Κυβισμού. Ο Salmon αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου σχολιάζοντας 

τον Picasso, δείχνοντας το θαυμασμό του για τον καλλιτέχνη. Του απέδωσε 

ξεχωριστή θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους κυβιστές και άλλους ζωγράφους της 

εποχής και τον συνέκρινε με τους Goethe, Rimbaud, Claudel. Στη συνέχεια, ανέφερε 

ότι ο Picasso έπαψε να είναι μόνος του και «οι Metzinger, Delaunay, Braque 

ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για το έργο του». Κατά κάποιο τρόπο δημιούργησε μία 

προσωποκεντρική ιστορία του Κυβισμού που με επίκεντρο τον Picasso και την τέχνη 

του, απορρέουν σαν διακλαδώσεις οι υπόλοιποι ζωγράφοι που ακολούθησαν το 

ύφος του. Το κείμενό του θεωρούσε ότι αναδεικνύει την αλήθεια, μία σύντομη 

μαρτυρία για τον Κυβισμό: «Όλα αυτά που μόλις συνόψισα από τη σύντομη, αλλά 

άφθονη ιστορία του Κυβισμού, αγνοούνται πλήρως από το κοινό και από τους 

περισσότερους ειδήμονες, τους πιο καταρτισμένους. Δεν μάντεψα τίποτα. Η μοίρα 
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 André Salmon, «Histoire anecdotique du cubisme», στο La jeune peinture française, (Παρίσι: 
Société des Trente, Albert Messein, 1912, 41–61. «Tout ce que je viens de résumer de la brève, mais 
abondante histoire du cubisme, est totalement ignoré du public et de la plupart des amateurs les 
mieux avertis. Je n’ai rien deviné. Le destin m’a simplement assigné un rôle de témoin et je m’essaie 
aujourd’hui à une déposition fidèle… Jean Metzinger, Robert Delaunay, Georges Braque 
s'intéressaient singulièrement a ses travaux… Cette erreur fut peu de chose. Le grand coup était 
porté. Il n’était plus possible d’ignorer le cubisme. On admirait ou l’on se gaussait…» 
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απλώς μου έδωσε ρόλο μάρτυρα και προσπαθώ σήμερα να δώσω μια πιστή 

μαρτυρία». 

Στα ήδη δημοσιευμένα κείμενά του, ο Salmon κρατούσε επικριτική στάση 

απέναντι στον Κυβισμό και στους κυβιστές των Σαλόν, γεγονός που δεν 

μεταβλήθηκε ούτε σε αυτή την περίπτωση, όπως προβάλλεται έντονα στο 

απόσπασμα· «Το μεγάλο χτύπημα είχε πραγματοποιηθεί. Δεν ήταν πλέον δυνατό να 

αγνοήσουμε τον Κυβισμό. Θαυμάζαμε ή κοροϊδεύαμε». Στο τέλος του κεφαλαίου, 

ισχυρίστηκε ότι το καθήκον τους, αναφερόμενος στους κριτικούς και τους 

συγγραφείς, ήταν να εξετάσουν το έργο των νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι 

αντιτάχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στον ακαδημαϊσμό.  

Ο Vauxcelles84 διατηρώντας φιλική σχέση με τον Salmon αφιέρωσε για τον 

σχολιασμό του βιβλίου του, ένα ολόκληρο άρθρο στο Gil Blas, διότι υποστήριζε ότι 

κάποιος έχει ως χρέος του να πει την αλήθεια σε αυτόν που εκτιμά, όπως τόνισε ο 

ίδιος στην αρχή του άρθρου του. Αποκαλούσε τον Κυβισμό «έκτρωμα», τηρώντας 

την αρνητική του στάση έναντι στη μοντέρνα τέχνη και κατέκρινε τον Salmon για την 

ιδιαίτερη θέση και προσοχή που έδινε στον Picasso. Επίσης, σχολίασε τη σύγκριση 

που διατύπωσε ο Salmon επηρεασμένος από τη συμπάθειά του για τον Picasso, με 

τον Goethe ως «bien grave». 

Η απάντηση του Salmon85 εντοπίζεται στο άρθρο του στο Gil Blas, στο οποίο και 

ο ίδιος στην αρχή πρόβαλε τη φιλία του με τον Vauxcelles. O Salmon τοποθετήθηκε 

διπλωματικά, αναφέροντας ότι αν και πρόβαλε τον εαυτό του ως υπέρμαχο του 

Κυβισμού, στην πραγματικότητα του ήταν αδιάφορη η τεχνική των κύβων. Παρόλα 

αυτά, αιτιολόγησε τη «συμπάθεια» του για το κίνημα ως συμβιβασμό, θεωρώντας 

τον Κυβισμό κάτι παροδικό: «Πιστεύω πως η τρέχουσα προσπάθεια είναι στην ουσία 

της μεταβλητή». Ήταν πεπεισμένος όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ότι ήταν 

αδύνατο το 1930 να κάνουν τον Κυβισμό του 1912, όπως εκείνη την εποχή που οι 

νέοι καλλιτέχνες έκαναν Πουαντιγισμό του 1885. Στη συγκεκριμένη δήλωση 

κατέκρινε έμμεσα τον συντηρητισμό του Vauxcelles, ο οποίος ήταν πλήρως 
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 Louis Vauxcelles, «La jeune peinture française», Gil Blas, 21 Οκτωβρίου 1912. 
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 La Palette [pseud. of André Salmon], «L’autre danger», Gil Blas, 4 Νοεμβρίου 1912, 4. «je crois 
l'actuel effort essentiellement variable, et que je me persuade de l'impossibilité de faire en 1930 du 
cubisme de 1912, ainsi qu'on voit des jouvenceaux faire en 1912 du pointillisme 1885.» 
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αντίθετος στο νέο πνεύμα της τέχνης και υποστήριζε τα καλλιτεχνικά ρεύματα του 

προηγούμενου αιώνα.  

1.3β) Η έκθεση των Robert Delaunay & Marie Laurencin στην γκαλερί 

Barbazanges  

Ο Apollinaire είχε ήδη εισαγάγει την ιδέα της καθαρής τέχνης και της 

αφαίρεσης με την εμφάνιση του φορμαλισμού στην τέχνη τα προηγούμενα 

χρόνια. Στο άρθρο του «Du sujet dans la peinture moderne»86 επανέφερε τις 

ίδιες θέσεις υποστηρίζοντας μία καθαρή τέχνη πλήρως αφηρημένη. 

Χρησιμοποιούσε το παράδειγμα της μουσικής σε αναλογία με την τέχνη, 

αναφέροντας ότι ο λάτρης της μουσικής εμπειρίας, είχε μία χαρά διαφορετική 

στο άκουσμα φυσικών ήχων. Ο Apollinaire θεωρούσε ότι «η τέχνη μέχρι εκείνη 

την περίοδο αποσκοπούσε στην ευχαρίστηση των ματιών, αλλά στο εξής 

ζητείται από τον θεατή να βρει μια διαφορετική ευχαρίστηση». Παρόλα αυτά, 

αντιλαμβανόταν ότι η τέχνη δεν είχε φτάσει ακόμα στην πλήρη αφαίρεση από 

τους καλλιτέχνες που επιθυμούσαν να κάνουν peinture pure. 

Η έκθεση των Marie Laurencin και Robert Delaunay πραγματοποιήθηκε 

στην γκαλερί Barbazanges τον Φεβρουάριο του 1912. Ήταν η πρώτη μεγάλη 

έκθεση του Delaunay στο Παρίσι, περιλαμβάνοντας σαράντα έξι έργα του 

καλλιτέχνη.87 Ο Apollinaire88 σε κριτική του για τη συγκεκριμένη έκθεση, 

τρέφοντας ιδιαίτερη συμπάθεια στους καλλιτέχνες λόγω της αφαίρεσης και των 

χρωμάτων, χαρακτήρισε την τέχνη της αγαπημένης του Marie Laurencin, 

εκλεπτυσμένη και κομψή, δηλώνοντας ότι η ζωγραφική της ήταν «μία από τις 

πιο γνήσιες». Αυτό που υπερείχε στη ζωγραφική της, ήταν ότι «τα 

συναισθήματα και το γούστο που τα ενέπνευσε, ήταν ανάλογα με αυτά της 

ψυχής των Γάλλων καλλιτεχνών της Αναγέννησης». Όσον αφορά στον Robert 

                                                           
86
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Delaunay, συνέχισε τα εγκωμιαστικά σχόλια αποκαλώντας τον «artiste d’avenir» 

που καταλάμβανε σημαντική θέση μεταξύ των καλλιτεχνών της γενιάς του και 

χαρακτήρισε την τέχνη του «ταραχώδη και χωρίς να της λείπει δύναμη». 

Η εισαγωγή του καταλόγου της έκθεσης για τον Delaunay υπογράφεται από 

τον Maurice Princet.89 Στην κριτική του ο μαθηματικός, επαινούσε το έργο του 

Delaunay, παρατηρώντας ότι είχε συστηματοποιήσει τις αισθήσεις και «οι 

σκέψεις του δεν οδηγούνται από μαθηματικούς τύπους… αλλά τον κατευθύνουν 

σε εικονογραφικές πραγματικότητες, χρώματα και γραμμές». «Η ευαισθησία 

του δεν καταστράφηκε από την αναζήτησή του στα τεχνικά πεδία… αντίθετα 

έχει επεκταθεί, έχει γίνει πιο αγνή και δεν έχει χάσει την αρχική της φρεσκάδα». 

Ο Princet θαύμαζε τη διαίσθηση του καλλιτέχνη, μιλώντας για τις 

απεικονίσεις του Πύργου του Άιφελ. Οι εν λόγω απεικονίσεις ανέφερε ο 

μαθηματικός ότι εξ αρχής φαίνονταν άμορφες, γελοίες και χωρίς αρμονία. Αν 

όμως κάποιος κοιτούσε πιο προσεκτικά, θα αναγνώριζε ότι η χάρη των 

καμπύλων και η περίεργη λιτότητα των γραμμών, απέδιδαν την αληθινή 

ομορφιά. «Αυτή η ομορφιά είναι το μόνο αποτέλεσμα των αλγεβρικών τύπων, 

των αφηρημένων υπολογισμών» και στις συγκεκριμένες αφαιρέσεις οφείλετε το 

θαύμα της χάρης. Η αρχιτεκτονική κατά τον Princet ήταν η υλική πραγμάτωση 

των μαθηματικών ερευνών μιας εποχής και τόνισε ότι ο Delaunay οδηγήθηκε σε 

τέτοια αποτελέσματα μέσα από τις γραμμές, τις φόρμες και τα χρώματα, χωρίς 

να έχει καμία γνώση επί του θέματος. 

 Η προαναφερθείσα εισαγωγή αποτελεί τη μοναδική τεχνοκριτική του 

μαθηματικού και παρέχει ενδείξεις των απόψεών του για τη σημασία των 

μαθηματικών στη μοντέρνα τέχνη, αν και δεν παρουσιάζει τη σχέση της 

ζωγραφικής με τη μη-Ευκλείδεια γεωμετρία.90 Εκτός από τη φιλική σχέση που 

διατηρούσε ο Princet με τον Delaunay, γεννά ερωτηματικά η επιλογή του 

μαθηματικού να γράψει συγκεκριμένα μόνο για αυτόν τον καλλιτέχνη, διότι 

όπως είναι γνωστό διατηρούσε φιλικές σχέσεις με αρκετούς από τους κυβιστές. 

Ειδικά εκείνη την περίοδο είχε στενές επαφές με τους Metzinger και Gris για τη 
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διερεύνηση νέων γεωμετρικών δυνατοτήτων.91 Ο Delaunay θα 

αποστασιοποιηθεί και θα διαχωρίσει το έργο του από αυτό των κυβιστών όπως 

θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Ο καλλιτέχνης είχε στραφεί προς την αφαίρεση 

και έδινε ιδιαίτερη σημασία στο χρώμα, ενώ οι κυβιστές δίνοντας έμφαση 

κυρίως στο σχέδιο και στη σύνθεση, χρησιμοποιούσαν το χρώμα 

δευτερευόντως. Ίσως λοιπόν, ο Princet επέλεξε σκόπιμα να μιλήσει για την 

τέχνη του Delaunay, ξεχωρίζοντάς τον. Ο Delaunay μόνο μέσα από τις γραμμές 

και τα χρώματά του είχε καταφέρει να αποδώσει στα έργα του την αληθινή 

ομορφιά και χάρη. Σε αντίθεση με τους κυβιστές, οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει 

να φτάσουν σε τέτοια αποτελέσματα παρά την καθοδήγηση που λάμβαναν από 

τον μαθηματικό. 

1.3γ) Το Σαλόν των Ανεξαρτήτων και η Exposició d'art cubista  

Στην κυβιστική προβολή του Σαλόν των Ανεξαρτήτων το 1912, προστέθηκε 

στους καλλιτέχνες o Juan Gris με το έργο του «Αφιέρωμα στον Picasso 

(Hommage à Picasso)» (εικ. 7).92 Ο Apollinaire93 στην κριτική του για το Σαλόν 

εγκωμίασε το έργο του Delaunay και τον ξεχώρισε από τους υπόλοιπους, 

θεωρώντας το, το πιο σημαντικό στο Σαλόν. Το συγκεκριμένο έργο 

σηματοδοτούσε για τον Apollinaire, «την έλευση μίας αντίληψης για την τέχνη, 

η οποία μάλλον χάθηκε από την εποχή των μεγάλων Ιταλών ζωγράφων. Και αν 

συνοψίζει όλη την προσπάθεια αυτού του καλλιτέχνη, συνοψίζει επίσης χωρίς 

κανένα επιστημονικό σύστημα όλη την προσπάθεια της μοντέρνας τέχνης». Στην 

αντίπερα όχθη βρισκόταν η κριτική του Allard94, ο οποίος υποστήριζε εξίσου και 

τους δύο πόλους του κινήματος, λαμβάνοντας το ως ενιαίο. Τόνισε «το σθένος, 

την ανδρεία, τη ζέση, τον ενθουσιασμό» που αποδείκνυαν την ύπαρξη «μιας 

ζωντανής τέχνης... της οποίας η ανάπτυξη είναι κοντά».  
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 Herschel Browning Chipp, Theories of modern Art: A Source book by Artists and Critics, University of 
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Ο Gustave Kahn95 στην κριτική του για το Σαλόν ισχυρίστηκε ότι οι κυβιστές 

ήταν διαφορετικά άτομα και χρησιμοποιούσαν διαφοροποιημένη τεχνική 

ανάλογα με τις ιδιοσυγκρασίες τους. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον κριτικό 

τέχνης, ο οποίος έπρεπε να προσπαθήσει να αλλάξει την κατανόησή του και 

θεωρούσε ότι ήταν «αρκετά προηγμένοι, από την άποψη της αισθητικής, για να 

πιστεύουν ότι υπάρχουν περισσότερες από μία μορφές ομορφιάς». Κατέληξε 

ότι η έκθεση ήταν επιτυχημένη, όσον αφορά στην παρουσίαση του Κυβισμού 

και δήλωσε ότι ο σκοπός των κυβιστών ήταν η δημιουργία σύνθετων εικόνων 

που πλέον δεν ήταν κάτι μεταβλητό, αλλά κατέληγε σε μία σχεδόν μαθηματική 

αλήθεια. 

Η πρώτη έκθεση που μία ομάδα καλλιτεχνών αυτοαποκαλέστηκε ως 

κυβιστές, πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη και την εισαγωγή του καταλόγου 

υπέγραψε ο Jacques Nayral.96 Οι καλλιτέχνες που έλαβαν μέρος ήταν κυρίως οι 

κυβιστές των Σαλόν, οι Metzinger, Léger, Gris, Gleizes, Auguste Agero, Laurencin, 

Le Fauconnier και Duchamp. Ο Nayral υποστήριξε ότι ο Κυβισμός γεννήθηκε από 

την αλληλεπίδραση της ευαισθησίας  και της νοημοσύνης και όσο πιο βαθιά μας 

οδηγούσε ο καλλιτέχνης στο άγνωστο, τόσο περισσότερο ταλέντο είχε. Έπειτα, 

ανέφερε ότι η σπάνια ευαισθησία του Metzinger έδινε «μία πλαστική 

συνείδηση στο ένστικτό μας» και «προσθέτει στην αγνή αντικειμενική αλήθεια, 

μία πιο βαθιά και γνήσια αλήθεια», αυτή που απέρρεε από τη νοημοσύνη. Η 

συγκεκριμένη δήλωση παραπέμπει στον ισχυρισμό του Bergson για τη 

διαίσθηση την οποία όριζε ως ανιδιοτελή μορφή ενστίκτου.97 

1.3δ) Η έκθεση της Société Normande de la peinture moderne 

Η τρίτη έκθεση της Société Normande πραγματοποιήθηκε στη Ρουέν, και τα 

εισαγωγικά κείμενα στον κατάλογο της έκθεσης συνέταξαν ο Élie Faure98, ο 

                                                           
95

 Gustave Kahn, «L’exposition des Indépendants», Mercure de France, 1 Απριλίου 1912, 639-41. 
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οποίος είχε γράψει την εισαγωγή της πρώτης έκθεσης και ο Maurice Raynal.99 Ο 

Faure ισχυρίστηκε ότι η κοινωνική και φιλοσοφική σημασία της πρωτοποριακής 

τέχνης είχε άμεση σχέση με την πολιτική. Η θετική στάση του Faure για την 

πρωτοπορία οφειλόταν στη φιλοσοφία της διαίσθησης και της 

δημιουργικότητας του Bergson, ο οποίος υποστήριξε ότι με τη διαίσθηση οι 

καλλιτέχνες διαθέτουν τον εσωτερικό δυναμισμό στη διαδικασία της 

δημιουργικής επανάστασης. Ο Faure πίστευε ότι η εναντίωση του κοινού στη 

μοντέρνα τέχνη προερχόταν από την αδράνεια των αισθητικών και των 

αντιληπτικών ικανοτήτων τους. Οι καλλιτέχνες παρουσιάζονταν ως μάρτυρες 

που προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τις αλλαγές στη ζωή και στην κοινωνία, 

όταν όλα πρόκειται να αλλάξουν, χωρίς να είναι σε θέση το κοινό να αντιληφθεί 

ή/και να δεχτεί τις αλλαγές.  

Ο Maurice Raynal με εντελώς διαφορετικό ύφος από τον Faure, 

αντιλαμβανόταν τον Κυβισμό ως πνευματική αναζήτηση της αγνής αλήθειας και 

πίστευε ότι η αντίληψη αυτών των καλλιτεχνών για τα αντικείμενα, υπερείχε της 

οπτικής αντίληψης, κομβικό ζήτημα που ο Raynal θα αναλύσει σε άρθρο του στο 

Gil Blas ένα μήνα περίπου αργότερα. Στόχος της τέχνης έγραφε ότι ήταν «η 

μετάφραση της φύσης με γνώμονα τις διανοητικές ικανότητες του καλλιτέχνη» 

και όχι η μίμησή της. Με βάση τον Raynal οι κυβιστές ήταν οι καλλιτέχνες, που 

κατανοώντας τον «νόμο της σύνθεσης, διαχωρίζουν τα κύρια σημεία των 

αντικειμένων… ακολουθώντας την αναλυτική τους μέθοδο… μελετούν αυτά τα 

στοιχεία με τους πιο στοιχειώδεις εικονογραφικούς νόμους και ξαναφτιάχνουν 

τα αντικείμενα. Με αυτό τον τρόπο οι κυβιστές έχουν δημιουργήσει την 

άλγεβρα της Ζωγραφικής». Προσεγγίζοντας την κριτική του Princet για τον 

Delaunay, ο Raynal ανέφερε τα αντικείμενα ως το σύνολο διακριτών μερών, 

κατασκευασμένα σύμφωνα με μαθηματικούς κανόνες. 

1.3ε) Ο Κυβισμός ως συνέχεια της γαλλικής τέχνης 
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Ο Olivier Hourcade100 σε άρθρο του υπερασπίστηκε τον Κυβισμό ως 

συνέχεια της γαλλικής παράδοσης στη ζωγραφική, μια διατύπωση στην οποία 

επέμενε και στην κριτική του για την έκθεση Section d’Or στα τέλη του 1912 που 

θα αναλυθεί στη συνέχεια. Αντιτάχθηκε στα λεγόμενά του, του Φεβρουαρίου 

της ίδιας χρονιάς, στα οποία παρουσίαζε έμμεσα τους κυβιστές ως συνεχιστές 

των Ιταλών ζωγράφων.101 Στο συγκεκριμένο άρθρο με εθνικιστικές αναφορές, 

εξέφρασε εχθρότητα για τους Ιταλούς ζωγράφους που πρόβαλαν τον ιταλικό 

πολιτισμό στη Γαλλία. Επαινούσε τους κυβιστές ως τους πρώτους ζωγράφους 

στη Γαλλία, οι οποίοι απέρριψαν την ιταλική τέχνη, σε αντίθεση με τους 

προηγούμενους αιώνες που η γαλλική τέχνη ήταν μία τέχνη μαθητών της 

Ιταλίας. «Οι κυβιστές επιθυμούσαν η δικιά τους εποχή να είναι γαλλική… 

προσφέρουν ένα γαλλικό τύπο». 

Ο Hourcade υποστήριξε ότι η ζωγραφική χωρίς θέμα ήταν ανατολίτικη, σε 

αντίθεση με τη δυτική τέχνη που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν το θέμα του 

έργου. Εξετάζοντας τις ρίζες της τέχνης, σχολίασε την τέχνη της Ινδίας και της 

Κίνας, οι οποίες ήταν μεταγενέστερες της Ελληνικής τέχνης. Αντίθετα, τόνισε ότι 

και η Μινωική τέχνη βασίζεται στις πρώτες μορφές τέχνης, οι οποίες 

εντοπίζονται στα γαλλικά σπήλαια. Στην πραγματικότητα, ο Hourcade με 

εθνικιστική προσέγγιση κατασκεύασε ένα σχήμα για τη συνέχεια της γαλλικής 

τέχνης, από τη ζωγραφική των σπηλαίων στα κτίσματα γαλλικού γοτθικού 

ρυθμού, αποκόβοντας τις ξενόφερτες καλλιτεχνικές επιρροές. Στο τέλος, 

συμβούλευσε τους κυβιστές να απορρίψουν την τέχνη της ανατολής με την 

απουσία του θέματος, η οποία οδηγούσε στην αφαίρεση. Αντί αυτού προέτρεπε 

τους καλλιτέχνες να πλησιάσουν την αναπαράσταση, η οποία αποτελούσε 

βασικό χαρακτηριστικό της δυτικής τέχνης. 
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1.3στ) Maurice Raynal, «Conception et vision» 

Οι απόψεις που είχαν διατυπώσει οι Metzinger και Allard βρίσκονται πολύ 

κοντά σε αυτές του Maurice Raynal102, για την ακρίβεια ήταν ενήμερος των 

ιδεών που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το άρθρο του 

«Conception et vision» που εκδόθηκε το 1912 στο Gil Blas αποτελεί κομβικό 

σημείο στη συζήτηση της εννοιολογικής οπτικής του Κυβισμού. Στο υπό εξέταση 

δοκίμιο, ο Raynal υποστήριξε την υπεροχή της αντιληπτικής πραγματικότητας, 

κατά της οπτικής πραγματικότητας με βάση τον ιδεαλισμό του Kant και έθεσε 

μέσω παραδειγμάτων την ιστορική βάση της εννοιολογικής τέχνης. 

 Στην αρχή του κειμένου του, παρουσίασε μία ιστορία της οπτικής 

αντίληψης. Το δίπολο όρασης-αντίληψης αντιπαραβλήθηκε με γνώμονα το 

ένστικτο που απέρρεε από τις αισθήσεις και από τη διανοητική εργασία. Αρχικά, 

ανέφερε τα παραδείγματα των ανθρώπων των σπηλαίων, παιδιών και κοινών 

ανθρώπων που δημιουργούσαν έργα ενστικτωδώς και επεδίωκαν να μιμηθούν 

«αυτό που βλέπουν παρά αυτό που κατανοούν». Στη συνέχεια, προβάλλοντας 

την ιστορική βάση της εννοιολογικής τέχνης, παρέθεσε το παράδειγμα του 

Giotto, θίγοντας το ζήτημα της ταυτοχρονίας και της αντίληψης στην απόδοση 

των μορφών. Ο Giotto ζωγραφίζοντας «στο βάθος μία οχυρωμένη πόλη, πίσω 

από έναν άνδρα στο πρώτο επίπεδο, το έκανε με τέτοιο τρόπο που γινόταν 

αντιληπτό μέσα από το βλέμμα ενός πτηνού, πανοραμικά» παρουσιάζοντάς το 

«σαν σύνολο, όλα του τα μέρη ταυτόχρονα».  

Έπειτα, σχολίασε το παράδειγμα των πριμιτίφ Ιταλών ζωγράφων του 14ου 

αιώνα, οι οποίοι «αντιλαμβάνονται όχι μόνο τις φόρμες των αντικειμένων αλλά 

και τις ουσιαστικές ιδιότητές τους». Στην περίπτωση της απεικόνισης των 

στρατιωτών που περνούσαν μία γέφυρα, οι στρατιώτες ήταν στο ίδιο μέγεθος, 

αν όχι μεγαλύτεροι από τη γέφυρα, γεγονός που οφείλεται στο ζήτημα της 
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αντίληψης. Η ιδέα του στρατιώτη ήταν πιο σημαντική από εκείνη της γέφυρας 

και έτσι δεν ακολουθούσαν τους νόμους της οπτικής αντίληψης. Δίχως να 

παρουσιάσει επαρκώς την τέχνη των κυβιστών, τους συνέδεσε εν τούτοις με 

τους Ιταλούς πριμιτίφ, επειδή ήταν οι μόνοι καλλιτέχνες που χωρίς να 

ακολουθούν κανόνες προοπτικής δημιούργησαν εικόνες μέσω της αντίληψής 

τους. Αυτή τη μέθοδο επαναφέρουν οι κυβιστές μέσω της αποδόμησης του 

αντικειμένου και της προβολής όλων των διαστάσεων του. 

Οι καλλιτέχνες, από την Αναγέννηση και έπειτα, κατήργησαν την αρχή της 

αντίληψης που αποτελούσε την ανώτερη μέθοδο δημιουργίας του έργου, 

τηρώντας τους νόμους της οπτικής αντίληψης, συνώνυμο για τον Raynal με την 

προοπτική. Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στις τέσσερις γεωμετρικές διαστάσεις, 

τη χρήση των οποίων θεωρεί θετική ποιότητα της ζωγραφικής. «Δεν βλέπουμε 

ποτέ ένα αντικείμενο ταυτόχρονα σε όλες του τις διαστάσεις. Επομένως, 

υπάρχει ένα κενό στην όρασή μας που πρέπει να συμπληρωθεί». Μέσω της 

αντίληψης το αντικείμενο μπορεί να γίνει αντιληπτό, όπως υποστήριξε ο Raynal, 

σε όλες του τις διαστάσεις. Με την εμφάνιση της εννοιολογικής τέχνης του 

Κυβισμού, ο καλλιτέχνης μπορεί να αποδώσει τα αντικείμενα με αυτόν τον 

τρόπο, ακόμα και αυτά που δεν ήταν ορατά. H Henderson103 σχολίασε ότι ο 

Raynal αναφερόταν στην τέταρτη διάσταση, όμως το 1912 ήταν πολύ πιθανό να 

υπονοεί ν-διαστάσεις.104 

Επιπροσθέτως, υποστήριξε ότι η οπτική αντίληψη και η βοήθεια των 

αισθήσεων για τη δημιουργία ενός έργου ήταν πηγές ανεξάντλητων σφαλμάτων 

και μόνο με την εννοιολογική μέθοδο ο καλλιτέχνης μπορούσε να φτάσει κοντά 

στην αλήθεια. Έπειτα από την Καντιανή προσέγγιση του Raynal, σχετικά με την 

ουσία και την εμφάνιση των αντικειμένων, η διάκριση της αντίληψης και της 
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όρασης πήρε μέρος στο ευρύτερο κριτικό λεξιλόγιο εκείνη την εποχή προς 

υπεράσπιση των κυβιστών. Ο Apollinaire105 αναφέρθηκε στον Κυβισμό ως μία 

τέχνη με «στοιχεία που δανείστηκαν όχι από την πραγματικότητα της όρασης, 

αλλά από την αλήθεια της αντίληψης».  

1.3ζ) Το Σαλόν του Φθινοπώρου και η Section d’Or  

Σχετικά με το Σαλόν του Φθινοπώρου εκείνο το έτος ο Gustave Kahn106 

σχολίασε ότι οι κυβιστές «έχουν πάντα την ίδια υπερβολή στη σύνθεση» και 

υποστήριξε την άποψη που διατυπώθηκε έντονα στο «Conception et Vision», 

της απόρριψης της φαινομενικής αλήθειας από τους ζωγράφους για χάρη μιας 

βαθύτερης και πιο αφηρημένης. Ο Max Goth107 στο άρθρο του «L'Art décoratif 

au Salon d'automne» παρέθεσε την κριτική του για το τμήμα διακοσμητικών 

τεχνών του Σαλόν και την απάντησή του στον Vauxcelles, προς υπεράσπιση του 

Κυβισμού. Το μέρος των διακοσμητικών τεχνών ανέφερε ότι ήταν μία από τις 

πιο όμορφες και αξιοσημείωτες εκδηλώσεις. Επαίνεσε τη συνεργασία του André 

Mare με τον Duchamp-Villon για τη δημιουργία του «Το κυβιστικό σπίτι (La 

Maison Cubiste)» (εικ. 8, 9).108 Η απάντηση στον Vauxcelles είχε ειρωνικό τόνο 

και φαίνεται η έντονη εναντίωσή του στα λεγόμενα του συναδέλφου του. 

Συμφωνούσε με τον Apollinaire για την τέχνη που ονόμασε ορφισμό και 

ξεχώρισε τα έργα με ποιητική χροιά του Picabia. Έγραψε ότι ο Κυβισμός ήταν 

μία «σαφής καθορισμένη σχολή, η μοναδική ενεργή σχολή σύγχρονης τέχνης». 

Παράλληλα με το Σαλόν του Φθινοπώρου, διοργανώθηκε τον Οκτώβριο η 

έκθεση Section d’Or, στην οποία συμμετείχαν πολλοί καλλιτέχνες από την 

Αίθουσα 41 του Σαλόν των Ανεξαρτήτων και της Société Normande, οι 
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 Guillaume Apollinaire, «Le cubisme», L'Intermédiaire des chercheurs et des curieux, 10 Οκτωβρίου 
1912, 474. «les éléments empruntes non à la réalité de vision, mais à la vérité de conception». 
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 Gustave Kahn, «Le Salon d’Automne», Mercure de France, 16 Οκτωβρίου 1912, 883. «ce sont 
toujours les mêmes exagération de synthèse» 
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 Max Goth [pseud. de Maximilien Gauthier], «L'Art décoratif au Salon d'automne», Les Hommes du 
jour, 26 Οκτωβρίου 1912. «…le “cubisme” est une école bien caractérisée, la seule école vivante de la 
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 Οι εικόνες παρατίθενται από τη δημοσίευση του έργου στο· Apollinaire, Les Peintres cubistes: 
Méditations esthétiques, Eugène Figuière, Παρίσι 1913, και από φωτογραφίες του αρχείου «Raymond 
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Metzinger, Gleizes, Léger, Archipenko, Pierre Dumont, Gris, La Fresnaye, 

Laurencin, Lhote, Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Agero, Jacques Villon και 

Louis Marcoussis. Σκοπός τους ήταν να δείξουν την εξέλιξη του Κυβισμού, 

δημιουργώντας ταυτόχρονα το δικό τους ομώνυμο με την έκθεση περιοδικό. Το 

όνομα της ομάδας σχετιζόταν με τη χρυσή τομή ως μία πτυχή των μαθηματικών. 

Ο Villon υποστήριξε ότι ύστερα από την ανάγνωση της Πραγματείας περί 

ζωγραφικής του Leonardo da Vinci αντιλήφθηκε τη σημασία που απέδιδε στη 

χρυσή τομή και έτσι προέκυψε το όνομα της ομάδας.109 Παρόλα αυτά ο 

Leonardo δεν αναφερόταν στη χρυσή τομή στην πραγματεία του, αλλά στις 

αναλογίες στην τέχνη και προφανώς, όπως μας πληροφορεί η Henderson, ο 

Villon έκανε μία διαφορετική ανάγνωση.110 

Την εισαγωγή της έκθεσης υπέγραψε ο René Blum111 επαινώντας τους 

κυβιστές για τον μη παραδοσιακό τους τρόπο, αφού είχαν απορρίψει τις 

ακαδημαϊκές τεχνικές, τις μελέτες και τους κανόνες. Υποστήριξε ότι «δεν έχουν 

κοινές τάσεις, αλλά μία κοινή σκέψη που τους οδηγεί στην αποδέσμευση της 

τέχνης από την παράδοση», απελευθερώνοντάς τη. Οι κυβιστές καλλιτέχνες 

όφειλαν την έμπνευσή τους στην ευαισθησία τους, δεν όφειλαν τίποτα άλλο σε 

κανέναν παρά μόνο στους εαυτούς τους. Με αυτές τις δηλώσεις ο Blum, αφού 

απέρριψε τη συνέχεια της τέχνης και τις επιρροές στο έργο των κυβιστών, 

υποδήλωνε παρθενογένεση του έργου τους. 

Ο Raynal112 στο άρθρο του στο πρώτο τεύχος του περιοδικού La Section 

d'Or αναφερόμενος στην έκθεση της ομάδας, υπερασπίστηκε την εννοιολογική 

οπτική του Κυβισμού, ως ζωγραφική της αντίληψης και όχι της όρασης. Τόνισε 

τη σημασία των ιδρυτών Braque, Picasso και Metzinger στη δημιουργία του 

Κυβισμού και τη σημαντική συνεισφορά των ζωγράφων που ακολούθησαν τους 

ιδρυτές, στην αναζήτηση της αλήθειας. Σχολιάζοντας το έργο του Juan Gris και 

την αντίληψή του για την αγνή ζωγραφική, αναφέρθηκε στην προσθήκη 

                                                           
109

 Dora Vallier, Jacques Villon Oeuvres de 1897 à 1956, Cahiers d'Art, Παρίσι 1957, 61-2. 
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 Linda Henderson, 2013, 169-170, 54· o Leonardo da Vinci μόνο έμμεσα εμπλέκεται στο ζήτημα της 
χρυσής τομής στην εικονογράφηση του De Divina Proportione του 1509 του Fra Luca Pacioli. 
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 René Blum, «Préface», Salon de la Section d'οr, galerie de La Boétie, 64 bis, rue La Boétie, Παρίσι, 
10-30 Οκτωβρίου 1912, 1-2· [Mark Antliff & Patricia Leighten, 2008, 328-331].  
112

 Maurice Raynal, «L'Exposition de la Section d'or», La Section d'Or, τμ. 1, τχ. 1,  9 Οκτωβρίου 1912, 
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αληθινών αντικειμένων στον πίνακα του. Το 1912 ήδη οι Picasso και Braque 

είχαν εισαγάγει αληθινά αντικείμενα πάνω στα έργα τους, μεταβαίνοντας από 

την αναλυτική στη συνθετική περίοδο του Κυβισμού. Ο Apollinaire113 

δημοσίευσε την περίοδο της έκθεσης, μία ιστορία του Κυβισμού, στην οποία 

υποβιβάζοντας τον, τον τοποθέτησε ως προκάτοχο του Ορφισμού. 

Ο Salmon114 στη διάλεξή του για την έκθεση επικεντρώθηκε στην προβολή 

των επιτευγμάτων των κυβιστών. Ο Hourcade115 σε άρθρο του απευθυνόμενος 

στον Vauxcelles, όσον αφορά στη Section d'Or, επανέλαβε τις πρωιμότερες 

τοποθετήσεις του για τον Κυβισμό ως συνέχεια της γαλλικής παράδοσης. Όρισε 

τον Κυβισμό ως «την επιστροφή σε ένα στυλ μέσω μίας πιο υποκειμενικής 

οπτικής της Φύσης». Ο Kahn116 στην κριτική του για τη Section d’Or αναφέρθηκε 

στην τεχνική των πολλαπλών οπτικών στη ζωγραφική, χρησιμοποιώντας την 

αναλογία μουσικής-ζωγραφικής. Επιπροσθέτως, σχολίασε την εισαγωγή 

αληθινών αντικειμένων μέσα στον πίνακα, χωρίς να υποδηλώνει ότι μία τέτοια 

ένδειξη διέθετε εικονογραφική αξία. 

1.3η) «Du “Cubisme”» των Jean Metzinger & Albert Gleizes 

Οι καλλιτέχνες Albert Gleizes and Jean Metzinger δημοσίευσαν το Du 

“Cubisme”117 (εικ. 10) ύστερα από τη Section d’Or σαν περαιτέρω προσπάθεια 
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 Guillaume Apollinaire, «Les commencements du cubisme», Les temps, 14 Οκτωβρίου 1912. Η 
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νομιμοποίησης του Κυβισμού. Αποτελεί το πρώτο βιβλίο αφιερωμένο 

εξολοκλήρου στον Κυβισμό και η μετάφρασή του στην αγγλική γλώσσα 

πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα.118 Οι καλλιτέχνες παρουσίασαν μία 

γενεαλογία της τέχνης του Κυβισμού, συνδέοντας τον με τη γαλλική ρεαλιστική 

αισθητική, με προκατόχους τον Courbet, τον Manet και τον Cézanne. Με 

αφετηρία τον Courbet και κατάληξη τον Cézanne, αναλύθηκε η τέχνη σύμφωνα 

με την αναπαράσταση της πραγματικότητας, για να καταλήξουν ότι ο Κυβισμός 

ως συνέχεια του Cézanne και κατά επέκταση της γαλλικής παράδοσης, ήταν 

νόμιμος. «Κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η κατεύθυνση διαστρεβλώνει την 

παράδοση… Με κίνδυνο να καταδικαστεί όλη η σύγχρονη ζωγραφική, 

οφείλουμε να θεωρήσουμε νόμιμο τον Κυβισμό, ο οποίος τη συνεχίζει, και 

μπορούμε να δούμε μέσα σε αυτόν τη μόνη αντίληψη της εικονογραφικής 

τέχνης που είναι τώρα δυνατή. Με άλλα λόγια ο Κυβισμός αυτή τη στιγμή είναι 

η ζωγραφική.»   

Στη συνέχεια, έθιξαν το ζήτημα της διακόσμησης στην τέχνη και απέρριψαν 

την ιδέα ότι με την ύπαρξή της έφτανε το τέλος της ζωγραφικής. Θεωρούσαν ότι 

το διακοσμητικό έργο ερχόταν σε αντίθεση με τον πίνακα και ήταν εξαρτώμενο 

από τη σχέση του με ορισμένα αντικείμενα. Γράφοντας για τη διακόσμηση 

τόνισαν ότι «πρέπει πρώτα απ’ όλα να ικανοποιεί το πνεύμα για να μην 

αποσπάτε η προσοχή από το θέαμα… Χωρίς να υπάρχει πρόθεση υποτίμησης 

της διακόσμησης για χάρη της ζωγραφικής». Σχολίασαν ότι η εικόνα δεν πρέπει 

να μιμείται τίποτα, αλλά να παρουσιάζει τον λόγο ύπαρξής της.  

Άλλο ένα μείζονος σημασίας θέμα που εντοπίζεται είναι η έλευση της 

αφηρημένης τέχνης, η οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμα, όμως θα 

προκύψει στο μέλλον. «Aς παραδεχτούμε ότι η ανάμνηση των φυσικών μορφών 

δεν μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς, τουλάχιστον στο παρόν. Δεν μπορούμε να 

εξυψώσουμε μία τέχνη μέχρι το σημείο της καθαρής διάχυσης». Όμοια άποψη 

                                                                                                                                                                      
quelque géométrie, il faudrait en référer aux savants non euclidiens, méditer longuement certains 
théorèmes de Riemann... Quant à l'espace visuel, on sait qu'il résulte de l'accord des sensations de 
convergence et d'accommodation... Pour établir l'espace pictural, il faut recourir à des sensations 
tactiles et motrices et a toutes nos facultés.» 
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 Albert Gleizes & Jean Metzinger, Cubism, T. Fisher Unwin, Λονδίνο 1913. 
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με τον Apollinaire119 στο «Du sujet dans la peinture moderne» το 1912, στο 

οποίο δήλωσε ότι η αφαίρεση δεν έχει προκύψει ακόμα. Επιπρόσθετα, οι 

συγγραφείς παρουσίασαν τον κόσμο ως κάτι άγνωστο που μόνο υποκειμενικά 

μπορούσε να αναπαρασταθεί και ο καλλιτέχνης ως υπεράνθρωπος, πρόβαλε 

την υποκειμενική του ερμηνεία στο κοινό. Την οπτική αυτή ο Metzinger και ο 

Gleizes είχαν προβάλλει σε πρωιμότερα κείμενά τους, με έκδηλη την επιρροή 

του Nietzsche όσον αφορά στο ζήτημα της ανώτερης δημιουργίας του 

καλλιτέχνη ως υπεράνθρωπου.120 

Στο κείμενο αντανακλούνται επίσης οι θεωρίες του Poincare για τον χώρο 

και την αντίληψη και η φιλοσοφία του Bergson με αναφορές στην καλλιτεχνική 

διαίσθηση και στο δυναμισμό. «Οι κυβιστές έχουν μελετήσει την εικονογραφική 

φόρμα και τον χώρο στον οποίο βρίσκεται. Έχουμε όμως την τάση να συγχέουμε 

αυτόν τον χώρο είτε με τον οπτικό, είτε με τον Ευκλείδειο... Αν θέλαμε να 

συνδέσουμε τον χώρο των ζωγράφων με κάποια γεωμετρία, θα έπρεπε να 

απευθυνθούμε σε μελετητές μη-Ευκλείδειας γεωμετρίας και να μελετηθούν 

εκτενώς τα θεωρήματα του Riemann».121 Κοντά στις διατυπώσεις του Poincare, 

εντοπίζεται η δήλωση των συγγραφέων ότι «ο οπτικός χώρος προέρχεται από τη 

συμφωνία των αισθήσεων της σύγκλισης και αυτών της κατανόησης και για να 

δημιουργηθεί ο εικονογραφικός χώρος πρέπει να κατευθυνθούμε στις απτικές 

και κινητήριες αισθήσεις.»  

Το ενδιαφέρον για μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες, η χρήση πολλαπλών 

οπτικών, η αναπαράσταση της ανώτερης πραγματικότητας πέρα από τις 

εμφανίσεις, η καλλιτεχνική διαίσθηση, η διακόσμηση, ο καλλιτέχνης ως 

υπεράνθρωπος και εν γένει η προσπάθεια νομιμοποίησης του Κυβισμού ως 

συνέχεια της γαλλικής τέχνης, αποτελούν ζητήματα τα οποία είχαν ήδη 
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διατυπωθεί από τους Metzinger και Gleizes, όπως και από άλλους συγγραφείς 

εκείνη την περίοδο. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί συμπερίληψη όλων 

αυτών των θεωριών από τους ίδιους τους καλλιτέχνες και χρησιμοποιήθηκε ως 

εγχειρίδιο ζωγράφων που ακολούθησαν την κυβιστική τεχνοτροπία στο έργο 

τους, όπως δηλώνει ο Fry.122 

1.3θ) Robert Delaunay και ταυτοχρονία 

Ο Delaunay123 δεν συμμετείχε στην έκθεση Section d’Or, ούτε αναφέρθηκε 

από τους Gleizes και Metzinger στο Du “Cubisme”, γεγονός που δηλώνει την 

επιθυμία του καλλιτέχνη για ανεξάρτητη φήμη. O Delaunay πρόβαλε δημόσια 

την απομάκρυνσή του από τον Κυβισμό, σε επιστολή του στο Gil Blas, 

απαντώντας στη δημοσίευση του Hourcade.124 Ο τεχνοκρίτης στο άρθρο του 

ανέφερε ότι ο Delaunay και οι Metzinger, Gleizes, Léger και Le Fauconnier στο 

Σαλόν των Ανεξαρτήτων, δημιούργησαν τον Κυβισμό. Ο Delaunay διαχώρισε 

πλήρως τη ζωγραφική του από αυτή των κυβιστών του Σαλόν και ισχυρίστηκε 

ότι η τέχνη του είχε πάρει μία πλήρως διαφορετική κατεύθυνση. 

Το κείμενο «Réalité, peinture pure»125 που δημοσίευσε ο Apollinaire 

αποτελείται από σημειώσεις του Delaunay, τις οποίες πραγματοποίησε κατά τη 

διάρκεια του 1912. Εκείνη τη χρονιά ο Delaunay δημιουργούσε τη σειρά των 

έργων του «Παράθυρα (Les Fenêtres)» (εικ. 11)126, παρομοιάζοντας με τα μάτια 

του ανθρώπου τον ζωγραφικό πίνακα που ήταν ένα παράθυρο μέσα από το 

οποίο ο θεατής παρατηρούσε τον κόσμο. Ομοίως τα μάτια του ανθρώπου είναι 

το μέσο το οποίο μεταφέρει τα μηνύματα από το εξωτερικό περιβάλλον, στη 
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ιστοσελίδα της Tate Gallery, ότι σχεδιαστικά τα υπόλοιπα 11 της σειράς είναι παρόμοια με αυτό. 
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ψυχή. Ο Delaunay έδινε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της όρασης, όσον αφορά 

στην αντίληψη και στην κατανόηση, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής, η ψυχή 

κατανοεί τον εξωτερικό κόσμο.127 

Η κυριότερη δήλωσή του, την οποία τόνισε ο Apollinaire ήταν ότι με την 

καθαρή ζωγραφική μπορεί να κατασκευαστεί η πραγματικότητα. Συνέχισε τις 

σκέψεις του ο Delaunay, γράφοντας ότι χωρίς ρεαλισμό και αγνότητα στα μέσα 

της ζωγραφικής, δεν μπορούσε να υπάρξει η ομορφιά. «Η ταυτόχρονη αντίθεση 

εξασφαλίζει το δυναμισμό των χρωμάτων και την κατασκευή τους στη 

ζωγραφική, είναι το πιο ισχυρό μέσο έκφρασης της πραγματικότητας». Η έννοια 

της ταυτοχρονίας δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Delaunay για να δηλώσει τη 

χρήση των πολλαπλών οπτικών, αλλά την ταυτόχρονη αντίθεση των 

χρωμάτων128, την οποία αποτύπωσε στο έργο του «Ταυτόχρονος δίσκος (Disque 

simultané)» (εικ. 12).  

Ο Apollinaire129 στο κείμενό του «Simultanéisme-Librettisme» 

τοποθετήθηκε ενάντια στον Jacques Barzun που ισχυρίστηκε ότι ήταν ο 

εφευρέτης της ταυτοχρονίας. «Η ιδέα της ταυτοχρονίας είχε απασχολήσει τους 

καλλιτέχνες, ήδη από το 1907 συγκεκριμένα τον Picasso και τον Braque, οι 

οποίοι προσπαθούσαν να αποδώσουν τις πολλαπλές πτυχές των αντικειμένων 

ταυτόχρονα». Έπειτα, όλοι οι κυβιστές ασχολήθηκαν με την ταυτοχρονία και 

σημείωσε ο συγγραφέας, τον Delaunay ως κύριο υπερασπιστή της, που 

αποτέλεσε τη βάση της αισθητικής του. Κατήγγειλε ότι ο Barzun είχε δανειστεί 

από τον ίδιο και τον όρο Ορφικό και γίνεται αντιληπτό ότι ο Apollinaire 

θεωρώντας τον ανταγωνιστή, προσπάθησε να κατοχυρώσει τα επιτεύγματα του.  
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 Mark Antliff & Patricia Leighten, 2008, 457-459. Βλέπε επίσης για τη σημασία της όρασης· Mark 
Rosenthal, Visions of Paris: Robert Delaunay's series, Guggenheim Museum Publications, Νέα Υόρκη 
1997, 38· Pascal Rouseau, Robert Delaunay· De l’impressionnisme à l’abstraction (1906-1914), Centre 
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 Βλ. για ταυτόχρονη αντίθεση χρωμάτων Eugène Chevreul, De la loi du contraste simultané des 
couleurs, Pitois-Levrault, Παρίσι 1839. 
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 Guillaume Apollinaire, «Simultanéisme-Librettisme», Les Soirées de Paris, 15 Ιουνίου 1914, 322-
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1.4) 1913 

1.4α) Albert Gleizes και η εθνική ταυτότητα της τέχνης 

Το πρώτο κείμενο το 1913 που χρήζει ανάλυσης, είναι το άρθρο «La 

tradition et le cubisme»130 του Gleizes, το οποίο δημοσιεύτηκε στο νεοϊδρυθέν 

περιοδικό Montjoie! και ο καλλιτέχνης ταυτίζεται με τις απόψεις του 

Hourcade131. Η κύρια θέση του καλλιτέχνη ήταν ότι ο Κυβισμός είχε άρρηκτα 

συνδεδεμένη σχέση με τη γαλλική πολιτιστική κληρονομιά. Προκειμένου να 

ενισχύσει την επιχειρηματολογία του δημιουργεί μία ιστορία κελτικής 

καταγωγής του Κυβισμού με ρίζες στη Γοτθική εποχή. Αντιπαρέθεσε τη γοτθική 

παράδοση με την ελληνορωμαϊκή, από την οποία δημιουργήθηκε η ιταλική 

τέχνη. Πρότεινε επίσης ότι με την ιταλικοποιημένη γαλλική μοναρχία του 

Φραγκίσκου Α’ στις αρχές του 15ου αιώνα, η αυλή γνώρισε μία «μεθυσμένη 

αίσθηση ιταλικού γούστου» με μόνους αντισταθμιστές τους ζωγράφους Jean και 

Francois Clouet. Ο Gleizes ανέφερε ότι με τη στήριξη και την προώθηση της 

ιταλικής τέχνης και κουλτούρας από την αυλή, η διάδοση ήταν τεράστια και 

πραγματοποιήθηκε ταξική μάχη, επειδή η αριστοκρατία αποξενώθηκε από 

αυτούς που ήταν πιστοί στις κελτικές ρίζες της Γαλλίας. Τον 17ο αιώνα η 

ιταλικότροπη τέχνη καθιερώθηκε από την Ακαδημία και τη Σχολή Καλών Τεχνών 

στη Γαλλία, οι οποίες με τη σειρά τους προωθούσαν τον ιταλικό κλασικισμό. 

Έτσι, κατονομάσε τους καλλιτέχνες που τον υιοθέτησαν τους Nicolas Poussin, 

François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Valentin de Boulogne, Jacques-Louis 

David και Jean-Auguste-Dominique Ingres. 

Στην αντίπερα όχθη, επαίνεσε τους καλλιτέχνες Malouel, Froment και 

Frouquet χαρακτηρίζοντάς τους «ισχυρούς και αληθινούς απογόνους». Στην 

ανάδυση της γαλλικής τοπιογραφίας τον 17ο αιώνα ανέφερε ως παράδειγμα 

ζωγραφικής τον Claude Lorrain και για τη ρεαλιστική τέχνη, τους Le Nain και 

Jean-Baptiste-Siméon Chardin «που δίνουν προσοχή στην ίδια τη ζωγραφική». 

Στη συνέχεια της γαλλικής ζωγραφικής, η περίοδος του Ρομαντισμού 

εκπροσωπήθηκε από τους Delacroix και Théodore Géricault, οι οποίοι δίνουν 

λυρικό δυναμισμό στο σχέδιο και στο χρώμα. Έπειτα, ο Gleizes, σημείωσε τη 
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 Albert Gleizes, «La tradition et le cubisme», Montjoie!, 1-2 Φεβρουαρίου 1913. 
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 Βλ. υπ. 115. 
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σχολή Barbizon, τον Gustave Courbet, τους Ιμπρεσιονιστές, καταλήγοντας στον 

Paul Cézanne, ο οποίος έδωσε στην τέχνη του «αρχέγονους όγκους… για να 

δημιουργήσει πλαστικό δυναμισμό». 

O Gleizes132 ήταν μέλος της Γαλλικής Κελτικής ένωσης (Ligue celtique),133 η 

οποία ιδρύθηκε το 1911, με επικεφαλής τον ποιητή Robert Pelletier και αρκετά 

μέλη που σχετίζονταν με τους κυβιστές των Σαλόν, υποστηρίζοντας την κελτική 

και τη γοτθική παράδοση έναντι του ιταλικού πολιτισμού και της λατινικής 

παράδοσης. O Pelletier είχε ήδη υποστηρίξει ότι υπεύθυνη για την εισαγωγή 

του ιταλικού πολιτισμού, ήταν η μοναρχία του Φραγκίσκου Α’, τον οποίο 

θεωρούσε προδότη της Γαλλίας.134 Στόχος της ομάδας ήταν η προώθηση της 

μεσαιωνικότητας και του φεντεραλισμού και κατά τους Antliff και Leighten είχε 

ισχυρό αντίκτυπο στις ιδέες του Gleizes. Στο συγκεκριμένο κείμενο του 

καλλιτέχνη προβάλλεται έντονα ο φυλετικός εθνικισμός, αλλά και το πλαίσιο της 

συζήτησης για το θέμα της εθνικής ταυτότητας λίγο πριν το ξέσπασμα του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου.135  

1.4β) Guillaume Apollinaire: Τα είδη του Κυβισμού  
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 Ήδη ο Gleizes μιλούσε για γαλλική παράδοση και στο «Le cubisme devant les artistes», Les 
Annales politiques et littéraires, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1912, 473-475, περιγράφει τους κυβιστές ως 
libérateurs της γαλλικής παράδοσης, οι οποίοι είναι ενάντιοι «στη μισητή ιταλική επιρροή/ la 
détestable influence italienne». 
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 Η Γαλλία ήταν μία χώρα με λατινική και κελτική πολιτιστική κληρονομιά και ο γαλλικός φυλετικός 

εθνικισμός έλαβε δύο όψεις. Από τη μία μεριά το κίνημα του παν-λατινισμού και στον αντίποδα ο 

παν-κελτισμός, η προώθηση του οποίου πραγματοποιήθηκε από τη Γαλλική Κελτική Ένωση και τα 

περιοδικά L’Étendard celtique (1911–13) και Revue des nations (1913–14), υπό τη διεύθυνση του 

Robert Pelletier. Οι επιδιώξεις της εν λόγω Ένωσης ήταν η επιστροφή της Γαλλίας στην Κελτική της 

παράδοση και η αποβολή των ξένων όπως υποστήριζαν λατινικών στοιχείων στον γαλλικό πολιτισμό. 

Mark Antliff, «Cubism, Celtism, and the Body Politic», The Art Bulletin , τόμ. 74, τχ. 4, Δεκέμβριος 

1992, 655-668· περαιτέρω πληροφορίες για τους στόχους της Κελτικής Γαλλικής Ένωσης, ειδικά όσον 

αφορά τη φυλετική σύνδεση Κελτικού και Σλαβικού κινήματος με κοινό αντίπαλο τον λατινισμό, στο 

Amotz Giladi, «Anti-Latin race-based nationalism in early twentieth-century France: An examination 

of Robert Pelletier’s pan-Celtic and Slavophile journals», Journal of European Studies, τόμ. 50, 2020, 

143-161· βλέπε επίσης για τις εφευρεθείσες παραδόσεις που έχουν στόχο να εδραιώσουν τη 

συνέχεια και να νομιμοποιήσουν ένα ιστορικό παρελθόν· Εric J. Hobsbawm, «Introduction: Inventing 

Traditions», στο E. Hobsbawm & T. Ranger (επιμ.), The Invention of Tradition, Cambridge University 

Press, Κέμπριτζ 2000 [1983], 1-14·. 
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 Mark Antliff, Inventing Bergson, Cultural Politics and the Parisian Avant-garde, Princeton University 
Press, Πρίνστον 1993, 106-132.  
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 Mark Antliff & Patricia Leighten, 2003, 121-127.  
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Η διάλεξη που δόθηκε από τον Apollinaire στο Βερολίνο τον Ιανουάριο του 

1913 εκδόθηκε ένα μήνα αργότερα στο Der Sturm με τίτλο «Die moderne 

Malerei».136 Ο Apollinaire στο κείμενό του πρόβαλε εθνικιστικές απόψεις καθώς 

ανύψωνε τη γαλλική τέχνη, υπογραμμίζοντας ότι «η Γαλλία κατέχει πλέον τη 

θέση που είχε η Ιταλία…». Επίσης, το Παρίσι «είναι η πόλη των τεχνών», ενώ 

δήλωνε ότι «όλα τα ονόματα της σύγχρονης ζωγραφικής από τον Courbet στον 

Cézanne και από τον Delacroix στον Matisse είναι γαλλικά». Στη συνέχεια, ο 

Apollinaire επειδή απευθυνόταν σε γερμανικό κοινό, επαίνεσε την τέχνη και 

άλλων χωρών, όπως της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας κ.ά. . 

Στο δοκίμιο ο κριτικός διαχώρισε δύο είδη μοντερνισμού στην τέχνη και 

διέκρινε τον Κυβισμό του Picasso που προήλθε από τον Derain, από τον 

Ορφισμό του Delaunay που προήλθε από τον Matisse και τους φωβιστές. Όσον 

αφορά στην τεχνική του Κυβισμού ανέλυσε τη μέθοδο κολάζ και papier collé, 

μιλώντας για τον «νέο συνδυασμό στοιχείων δανεισμένα από την οπτική 

πραγματικότητα». Στον Ορφισμό είχε εντάξει και τους Γερμανούς καλλιτέχνες 

Kandinsky, Ludwig Meidner, Gabriele Munter κ.ά. και τους Ιταλούς 

φουτουριστές. Αναγνώριζε και τα δύο κινήματα ως αγνή ζωγραφική επειδή 

όδευαν στο Υψηλό χωρίς να βασίζονται σε συμβάσεις. 

Ένα μήνα αργότερα, εκδόθηκε το βιβλίο (εικ. 13) του Apollinaire Les 

peintres cubistes: Méditations esthétiques.137 Το πρώτο τμήμα του βιβλίου με 

επτά υποενότητες, πραγματευόταν τη σημασία της τέχνης, εκ των οποίων τα έξι 

ήταν ήδη δημοσιευμένα άρθρα του Apollinaire.138 Στην έβδομη υποενότητα, 

χωρίζει τον Κυβισμό σε τέσσερις κατηγορίες, τον επιστημονικό, τον φυσικό, τον 

ορφικό και τον ενστικτώδη, στην προσπάθεια κατανόησης της 

διαφορετικότητας των καλλιτεχνών του κινήματος. Ο επιστημονικός Κυβισμός, 

μία καθαρή τέχνη, με βάση τον συγγραφέα δανειζόταν στοιχεία από «την 
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πραγματικότητα της γνώσης και όχι της όρασης» με έντονη γεωμετρική όψη. Σε 

αυτή την κατηγορία βασισμένη στο έργο του Picasso, ο οποίος άνηκε όπως 

σχολίασε ο Apollinaire και στην τάση του Ορφισμού, είχε εντάξει τους Braque, 

Gleizes, Metzinger, Gris, και Laurencin. Ο Apollinaire δεν θεωρούσε καθαρή 

ζωγραφική τον φυσικό Κυβισμό, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από τον Le 

Fauconnier, και σημείωσε ότι δανειζόταν στοιχεία από την οπτική 

πραγματικότητα. 

Ο ορφικός Κυβισμός, δημιούργημα του Delaunay, αποτελούσε μία καθαρή 

ζωγραφική, με στοιχεία όχι από την οπτική πραγματικότητα αλλά 

δημιουργημένα πλήρως από τον καλλιτέχνη. Τα έργα των ορφιστών, 

συνδυάζουν ταυτόχρονα το θέμα και μία αγνή αισθητική. Το φως στα έργα του 

Picasso εντάχθηκε σε αυτή την κατηγορία, όπως επίσης και οι προσπάθειες των 

Léger, Francis Picabia και Duchamp. Τελευταία κατηγορία πρότεινε τον 

ενστικτώδη Κυβισμό, στον οποίο τα στοιχεία προέρχονταν από τη διαίσθηση και 

το ένστικτο του καλλιτέχνη. Η τάση αυτή, προσανατολισμένη προς τον Ορφισμό 

με καλλιτέχνες προερχόμενους από τον γαλλικό Ιμπρεσιονισμό, εξαπλωνόταν σε 

όλη την Ευρώπη.  

Ο Apollinaire επηρεασμένος από τον Bergson και τον Nietzsche με βάση τη 

φιλοσοφία του ατομικισμού, χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη με γνώμονα τη 

διαίσθηση  του και τη σημασία της θέσης του στην κοινωνία, ως οραματιστή. 

Τόνισε τη χρήση της γεωμετρίας για τους καλλιτέχνες αναφέροντας ότι «είναι 

για αυτούς, ότι είναι η γραμματική για τους συγγραφείς». Στη συνέχεια, 

υποστήριξε ότι όπως οι επιστήμονες εφαρμόζουν μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες, 

έτσι και οι καλλιτέχνες μέσω της διαίσθησής τους, οδηγήθηκαν σε νέα μέτρα, τα 

οποία ανέφερε ο συγγραφέας ότι «προσδιορίσαμε όλοι μαζί και εν συντομία, με 

τον όρο τέταρτη διάσταση». Το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι το άρθρο του 

«La peinture nouvelle», στο οποίο είχε προστεθεί η αναφορά της διαίσθησης 

των καλλιτεχνών, η οποία τους οδήγησε σε ανώτερες διαστάσεις και στις μη-

Ευκλείδειες γεωμετρίες. Στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου του, ο Apollinaire 

σχολίασε το έργο των Picasso, Braque, Metzinger, Gleizes, Gris, Léger, Picabia, 

Laurencin, Duchamp και Duchamp-Villon. 
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Ο Apollinaire ως υπέρμαχος του Ορφισμού προωθούσε τον Delaunay και τη 

συγκεκριμένη μορφή τέχνης. Στην κριτική του για το Σαλόν των Ανεξαρτήτων του 

1913 στην Intransigeant139 ανέφερε ότι ήταν η πρώτη φορά που 

παρουσιάστηκαν έργα «αισθητικού Ορφισμού» από τους καλλιτέχνες Delaunay, 

Léger, Laurencin, Patrick Henry Bruce, αλλά και από τους Gleizes, Metzinger. 

Παρόλα αυτά ο Apollinaire στο Les peintres cubistes: Méditations esthétiques 

είχε εντάξει τους Laurencin, Gleizes και Metzinger στην κατηγορία του 

επιστημονικού Κυβισμού και όχι του ορφικού. Στο Montjoie!140 απέρριψε τον 

Κυβισμό δηλώνοντας υπέρ του Ορφισμού. «Αν ο Κυβισμός είναι νεκρός, ζωή 

στον Κυβισμό. Η βασιλεία του Ορφέα ξεκινάει.». Η έντονη τοποθέτηση του 

Apollinaire διορθώθηκε στο Montjoie!141 με δημοσίευμα στις 14 Απριλίου, στο 

οποίο αναφερόταν ότι είχε γίνει λάθος και στην πραγματικότητα ο συγγραφέας 

είχε γράψει «Από τον Κυβισμό έρχεται ένας νέος Κυβισμός». 

1.4γ) Fernand Léger, «Les origines de la peinture et sa valeur représentative» 

Ο Léger142 δημοσίευσε στο Montjoie! το άρθρο με τίτλο «Les origines de la 

peinture et sa valeur représentative» και πραγματεύτηκε το ζήτημα του νέου 

ρεαλισμού σε σχέση με τον μιμητικό ρεαλισμό της ζωγραφικής των 

παλαιότερων χρόνων. Στην αρχή έθεσε το ερώτημα, τι αναπαριστά ένα έργο 

μοντέρνας τέχνης. Προκειμένου να απαντήσει, υιοθέτησε την έννοια της 

αντίληψης που διατύπωσε ο Raynal το 1912 στο «Conception et Vision». Ο 

καλλιτέχνης διαχώρισε την εικονογραφική από την αναπαραστατική αξία του 

έργου, δηλώνοντας δογματικά πως η ρεαλιστική αξία ενός έργου ήταν εντελώς 

ανεξάρτητη από κάθε ποιότητα μίμησης. Όρισε τον εικονογραφικό ρεαλισμό ως 

την ταυτόχρονη συμφωνία των τριών πλαστικών ποσοτήτων, της γραμμής, του 

χρώματος και της φόρμας. Η αρμονία θα επιτευχθεί όταν καμία από τις τρεις 
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 Guillaume Apollinaire, «Au quai d’Orsay, Le Salon des indépendants», L’Intransigeant, 18 Μαρτίου 
1913, 2. 
140
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ποσότητες δεν θα υπερέχει, τότε το έργο τέχνης θα διαρκέσει πέρα από την 

εποχή του και θα μπορεί να χαρακτηριστεί έργο αγνού κλασικισμού. 

Στη συνέχεια, ανέφερε τους Ιμπρεσιονιστές ως τους πρώτους που 

διαχώρισαν τον οπτικό ρεαλισμό από τον εικονογραφικό ρεαλισμό και δήλωσε 

ότι η μοντέρνα τέχνη δημιουργήθηκε από την αντίληψη των Ιμπρεσιονιστών. Ο 

Léger διακρίνεται αντίθετος με τις απόψεις του Allard και του Metzinger, οι 

οποίοι αναφέρονται στη μίμηση των Ιμπρεσιονιστών. Ο καλλιτέχνης με σκοπό 

την ανάδειξη της υπεροχής του εικονογραφικού ρεαλισμού, σχολίασε την 

τεχνολογική ανάπτυξη και τη δυνατότητα αναπαραγωγής εικόνων απόλυτης 

μίμησης, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία έργων τέχνης μέσω της 

αντίληψης. Επιπροσθέτως ο Léger, σε αντίθεση με τον Gleizes και τις απόψεις 

του περί εθνικής τέχνης και έντονης απόρριψης του ιταλικού πολιτισμού, 

θεωρούσε ότι οι βόρειοι καλλιτέχνες και ο δυναμισμός τους στο χρώμα, σε 

συνδυασμό με την προσοχή που έδωσαν οι νότιοι καλλιτέχνες στις φόρμες και 

στις γραμμές διαμόρφωσαν την κατανόηση της μοντέρνας τέχνης που 

γεννήθηκε στη Γαλλία. 

Στο ίδιο πλαίσιο με τις διατυπώσεις του Léger, εντάσσεται και το άρθρο του 

Raynal, ο οποίος επανέφερε από παλαιότερο άρθρο του τη διάκριση της 

αντίληψης και της όρασης.143 Ισχυρίστηκε ότι την εν λόγω διάκριση είχαν 

εφαρμόσει στη ζωγραφική τους πρώτοι οι πριμιτίφ ζωγράφοι. Ο Raynal 

πρόσθεσε, ότι ομοίως οι κυβιστές ζωγράφιζαν τα αντικείμενα μέσω της 

αντίληψης και όχι της όρασης και αυτό ακριβώς κωδικοποίησαν «με το όνομα 

της τέταρτης διάστασης». 

1.5) 1914 

1.5α) Το Σαλόν των Ανεξαρτήτων 

Λίγο πριν την έναρξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, τον Ιούλιο του 1914 

πραγματοποιήθηκε το Σαλόν των Ανεξαρτήτων και η κριτική για την έκθεση από 
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 Maurice Raynal, «Qu’est-ce que…le Cubisme?», Comoedia Illustre, 20 Δεκεμβρίου 1913. «Suivant 
cette inspiration les primitifs pensaient la peinture plus qu’ils ne la voyaient, et c'est ainsi qu'ils 
travaillent suivant remarquable idée de conception qu'ont reprise les Cubistes dans un besoin tout 
différent.» 
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τον Adolphe Tabarant144 φανέρωσε μία διαφορετική προσέγγιση για τον 

Κυβισμό. Ο Tabarant έδειχνε να μην αντιλαμβάνεται το κυβιστικό έργο και 

δήλωσε ότι απέφευγε να τους δώσει δημοσιότητα. Διατύπωσε αιχμηρά σχόλια 

για τον Picasso και τη δημιουργία κολάζ, αναφέροντας ότι επειδή «ο Picasso 

αποφάσισε να μην ζωγραφίζει και να κολλάει κομμάτια χαρτιού, τυχαία 

κομμένα… με τη σειρά τους οι φτωχοί ακόλουθοί του, κόβουν και κολλάνε!». Η 

ζωγραφική δεν θα υπήρχε στο μέλλον και αυτό το παιχνίδι, όπως σχολίασε ο 

Tabarant τα επικολλημένα κομμάτια χαρτιού στα έργα, θα αντικαταστήσει το 

παρωχημένο επάγγελμα του ζωγράφου. 

Στο Les Soirées de Paris τον Ιούνιο εντοπίζεται το άρθρο του Léger «Les 

réalisations picturales actuelles»145. Ο Léger δήλωσε στην αρχή του κειμένου του 

ότι η σύγχρονη ζωγραφική εξέφραζε μία νέα οπτική κατάσταση με την εξέλιξη 

των νέων μέσων παραγωγής. Έπειτα, όρισε εικονογραφικές μεθόδους, κυρίως 

τις αντιθέσεις που υποδήλωναν τον ρεαλισμό από την αντίληψη και όχι από την 

όραση. Τοποθέτησε πρώτους τους Ιμπρεσιονιστές που απελευθέρωσαν την 

τέχνη. Στη συνέχεια, ο Cézanne εφάρμοσε στο έργο του αντιθέσεις στα χρώματα 

και στις φόρμες, και κατ’ επέκταση οι σημερινοί ζωγράφοι, μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν όποια μέσα επιθυμούσαν, επαναδιατυπώνοντας απόψεις του 

από το άρθρο «Les origines de la peinture et sa valeur représentative» του 1913. 

Στο τέλος, ο καλλιτέχνης σχολίασε την κατάσταση στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων 

στην οποία εναντιώθηκε. Θεωρούσε ότι ο θεσμός είχε χάσει τον στόχο του, ο 

οποίος ήταν η προβολή νέων καλλιτεχνών και νέων ζωγραφικών τάσεων. «Το 

Σαλόν των Ανεξαρτήτων είναι Σαλόν ερασιτεχνών», ένα Σαλόν από καλλιτέχνες 

που απευθυνόταν στους ίδιους τους καλλιτέχνες και έχανε τον λόγο ύπαρξής 

του με την προβολή καταξιωμένων ζωγράφων και απευθυνόμενο σε αγοραστές. 

1.5β) Μη ευκλείδειες γεωμετρίες και η τέταρτη διάσταση 
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 Adolphe Tabarant, «Le Salon des Indépendants», L’Action, 1 Μαρτίου 1914, 2. «Parce que Picasso, 
cet énorme et tant inégal créateur, s'avise a présent de ne plus peindre, de coller simplement des 
morceaux de papier, colores ou non, qu'il découpe au hasard… voilà qu'à leur tour les pauvres 
suiveurs découpent et collent!» 
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 Fernand Léger, «Les réalisations picturales actuelles», Les Soirées de Paris, 15 Ιουνίου 1914, 349-
356. «... est un Salon d'amateurs. Ce Salon deviendrait comme tous les autres, un Salon de vente 
s'adressant aux acheteurs.» 
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Η αναζήτηση ενός νέου τρόπου αναπαράστασης σε συνδυασμό με τις 

εξελίξεις στο τομέα της φυσικής, ώθησαν τους καλλιτέχνες στις μη-Ευκλείδειες 

γεωμετρίες και στις αναφορές της τέταρτης διάστασης. Τα κείμενα του 

Apollinaire με αφετηρία τη διάλεξή του το 1911, η οποία αποτελεί την πρώτη 

αναφορά του στη χρήση της τέταρτης διάστασης και στην απόρριψη των 

υπολοίπων από τους κυβιστές, ώθησαν την τεχνοκριτική σε ένα νέο πεδίο στο 

οποίο η τέχνη συμβαδίζει με την επιστήμη.146 Ο Raynal147 αναφερόμενος στο εν 

λόγω ζήτημα υποστήριξε ότι δεν υπήρχε χρήση της τέταρτης διάστασης, 

αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι επρόκειτο για την απεικόνιση των μορφών μέσω 

της αντίληψης. 

Οι ερμηνείες του Κυβισμού θεωρήθηκαν ως αντανάκλαση της Ειδικής 

θεωρίας της Σχετικότητας του Albert Einstein148 που δημοσιεύτηκε το 1905. 

Σημαντική είναι η αναφορά του Paul Laporte149 η οποία δημιούργησε τον 

συσχετισμό του Κυβισμού με τη Θεωρία της Σχετικότητας και την επέκτασή της 

από τον Minkowski. Τα επιχειρήματα για αυτή τη σύνδεση ήταν η χρήση των 

όρων «μη-Ευκλείδεια γεωμετρία» και «τέταρτη διάσταση» από τους συγγραφείς 

του Κυβισμού και η μικρή χρονολογική απόσταση των εξελίξεων της φυσικής και 

της τέχνης. Ο Einstein σε επιστολή του ξεκαθαρίζει στον Laporte ότι ο Κυβισμός 

δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τη Θεωρία της Σχετικότητας.150 

 Στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein, ο χρόνος δεν αποτελεί 

μία ακατάπαυστα ρέουσα ουσία, αλλά ένα σχετικό μέγεθος, του οποίου η τιμή 

εξαρτάται από την ταχύτητα του παρατηρητή που κάνει τη μέτρηση του χρόνου. 

Ο χρόνος του Einstein συνέχιζε να κινείται ευθύγραμμα προς τα εμπρός, αλλά με 

κανέναν τρόπο η κίνηση αυτή δεν ήταν σταθερή και αμετάβλητη. Ο Einstein 

επαναφέροντας σε εφαρμοσμένη μορφή, την παλαιά φιλοσοφική άποψη των 
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 Guillaume Apollinaire, «La peinture nouvelle», Les Soirées de Paris, Απρίλιος- Μάιος 1912. 
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 Maurice Raynal, «Qu’est-ce que…le Cubisme?», Comoedia Illustre, 20 Δεκεμβρίου 1913. 
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 Albert Einstein, «Zur Elektrodynamik bewegter Körper», Annalen der Physik, 17, 1905.  
149

 Paul Laporte, «Cubism and Science», The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 7, 1949, 243-56. 
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 O Laporte δημοσίευσε το επιστολή που έλαβε από τον Einstein το 1946, σχετικά με την 
τοποθέτησή του όσον αφορά τη σύνδεση της θεωρίας του με τους κυβιστές. «Βρίσκω τη σύγκρισή 
σας μη ικανοποιητική… Αυτή η νέα καλλιτεχνική «γλώσσα», δεν είχε τίποτα κοινό με τη Θεωρία της 
Σχετικότητας./ I find your comparison rather unsatisfactory… This new artistic "language" has nothing 
in common with the “Theory of Relativity."»· Paul Laporte, «Cubism and Relativity with a Letter of 
Albert Einstein», Leonardo, τομ. 21, τχ. 3, 1988, 313–315. 
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Ίνκας (Pacha=χωροχρόνος) και του Schopenhauer151 ως προς την αναπόσπαστη 

ενότητα χώρου και χρόνου και ανάγοντας τον χρόνο στα επίπεδα μίας τέταρτης 

διάστασης, αντικατέστησε τον τρισδιάστατο κόσμο που μας περιβάλλει, με μία 

νέα τετραδιάστατη συμπαντική πραγματικότητα, αυτή του χωροχρόνου. Ο 

χρόνος σε αυτή τη φυσική θεωρία έχει νόημα μόνο όταν συνδέεται με την 

έννοια του χώρου. Επίσης, δημιουργείται η αίσθηση ότι το συμβάν αποτελεί ένα 

σημείο του χωροχρόνου, του οποίου η περιγραφή προσδιορίζεται από το που 

και το πότε.152  

Στους καλλιτεχνικούς κύκλους του Παρισιού το 1911 δεν θα ήταν εφικτό να 

γνωρίζουν τις εξελίξεις στη φυσική, όπως πρώτοι υποστήριξαν οι Richardson153 

και Henderson154 τη δεκαετία του 1970. Η ευρύτερη προβολή της θεωρίας της 

Σχετικότητας πραγματοποιήθηκε από το 1919 και εξής, λόγω της δημοσίευσης 

της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας το 1916 και της επιβεβαίωσής της το 

1919. Ο όρος τέταρτη διάσταση, υποστήριξαν οι μελετητές, ότι 

χρησιμοποιούταν ανεξάρτητα από την εμφάνιση της Ειδικής Θεωρίας της 

Σχετικότητας.  

Πιο πιθανό είναι ότι δεν υπήρχε άμεση σύνδεση των κυβιστών με τις νέες 

εξελίξεις της φυσικής. Η μόνη επιρροή προέρχεται από τη σχέση των 

καλλιτεχνών με τον Princet, μέσω της ανάγνωσης του Poincare και της 

φιλοσοφικής αναζήτησης μίας υψηλότερης πραγματικότητας. 

Το βασικό στοιχείο που διατυπώθηκε στον θεωρητικό λόγο της περιόδου, 

ως προς την τέχνη των κυβιστών, λόγω του ενδιαφέροντος για τον ιδεαλισμό 

του Kant και τη φιλοσοφία του Bergson, ήταν η διάκριση μεταξύ της οπτικής 

πραγματικότητας και της πραγματικότητας μέσω της αντίληψης. Στο ίδιο ζήτημα 

εντάσσεται η χρήση των πολλαπλών οπτικών, ως μέσο αναπαράστασης μιας 

ολοκληρωμένης πραγματικότητας, επιτυγχάνοντας την ταυτόχρονη απεικόνιση 

όλων των τμημάτων του αντικειμένου.  
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Thought, University of Illinois Press, 1971. 
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 Linda Henderson, «A new facet of cubism: The fourth Dimension and non-euclidean geometry  
reinterpreted», The Art Quartely, xxxiv 1971, 411-433. [Henderson, 2013, 511-521]. 
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Η άρνηση της αναγεννησιακής προοπτικής και η αναζήτηση ενός νέου 

τρόπου αναπαράστασης, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο τομέα της φυσικής, 

ώθησαν τους καλλιτέχνες στις μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες και στην τέταρτη 

διάσταση. Στο σημείο αυτό, αρμόζει να αναφερθεί ότι η αναζήτηση περαιτέρω 

διαστάσεων από τις Ευκλείδειες και η αναφορά της τέταρτης διάστασης, δεν 

εντάσσεται μόνο στη σχέση των ζωγράφων με τον μαθηματικό Princet και στις 

γεωμετρικές τους γνώσεις μέσω της μελέτης των κειμένων του Poincare και του 

Jouffret, αλλά συνδέεται και με την αναζήτηση μίας ανώτερης ιδεαλιστικής 

πραγματικότητας. 
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2.  Η πρόσληψη του Κυβισμού κατά την περίοδο του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου 

(1914- 1918) 

2.1) Οι απαρχές  του Πολέμου  

Με το ξέσπασμα του Πολέμου το 1914, οι συντηρητικές δυνάμεις της Γαλλίας 

ενδυναμώθηκαν και εντάθηκε ο γαλλικός εθνικισμός. Η ομοφωνία για το πρόσωπο 

του εχθρού της Γαλλίας ήταν αποτέλεσμα του πολιτικού συνασπισμού και οι 

ριζοσπαστικές τάσεις θεωρήθηκαν εκφράσεις του εχθρού. Εξαιτίας του έντονου 

συντηρητισμού, η μοντέρνα τέχνη προβαλλόταν ως εχθρική και συγκεκριμένα, όπως 

προβληθεί παρακάτω, ο Κυβισμός κατηγορήθηκε ότι ήταν μορφή γερμανικής 

τέχνης.  

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Raymond Poincaré155 στις 4 Αυγούστου 

του 1914, μία ημέρα έπειτα από την κήρυξη Πολέμου από τη Γερμανική 

Αυτοκρατορία, ανακοίνωσε: «Αυτή [η Γαλλία] θα υπερασπιστεί ηρωικά από όλους 

τους γιους της, εκ των οποίων κανένας δεν θα διαλύσει μπροστά στον εχθρό, την 

Ιερή Ένωση, και οι οποίοι είναι σήμερα ενωμένοι αδελφικά με την ίδια οργή και με 

την ίδια πατριωτική πίστη κατά του επιτιθέμενου». Το αντίκτυπο αυτής της 

δήλωσης αντικατοπτρίζεται το 1917 στην αναφορά του Maurice Barrès, ο οποίος 

σχολίασε ότι καθολικοί, σοσιαλιστές, προτεστάντες, Ισραηλίτες, συντηρητικοί, οι 

οποίοι διαφέρουν ιδεολογικά, θρησκευτικά και πολιτικά, τα παραβλέπουν όλα, με 

σκοπό τη σωτηρία της πατρίδας.156 

Ο ιστορικός Carlton Ηayes στην ταξινόμηση των ειδών του εθνικισμού είχε τότε 

αναφερθεί στο συγκεκριμένο είδος ως ολοκληρωτικό, κατά το οποίο το άτομο 

θυσιάζεται προς όφελος του έθνους και τα εθνικά συμφέροντα βρίσκονται πάνω 

από αυτά της ανθρωπότητας. Ο Anthony Smith στη μελέτη του National Identity 

πρότεινε δύο κατηγορίες εθνικισμών· τους εδαφικούς και τους εθνοτικούς 

εθνικισμούς. Υποστήριξε ότι το είδος του ολοκληρωτικού εθνικισμού εντάσσεται 
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στην ευρύτερη κατηγορία των εθνοτικών, διότι η αντίληψη για το έθνος ήταν 

κυρίως εθνοτική και όχι εδαφική. Ο Smith σημειώνει παραδειγματικά τον εθνικισμό 

του Charles Maurras ως ολοκληρωτικό και ομοίως ο Hayes παραπέμπει στα λόγια 

του Maurras  προκειμένου να ορίσει το είδος· ο ολοκληρωτικός εθνικισμός μπορεί 

να οριστεί ως «η αποκλειστική επιδίωξη των εθνικών πολιτικών, η απόλυτη 

διατήρηση της εθνικής ακεραιότητας και η σταθερή αύξηση της εθνικής εξουσίας - 

διότι ένα έθνος μειώνεται όταν χάνει στρατιωτική δύναμη».157 

 Ο Léon Daudet158 σχολίασε ότι τη στιγμή που κηρύχθηκε ο πόλεμος τέθηκε ένα 

εμπόδιο στις ξένες επιρροές και ένα από τα οφέλη για τη Γαλλία ήταν η επαναφορά 

των αξιών, κυρίως των πνευματικών, οι οποίες ήταν παραμελημένες. Πρόβαλε την 

άποψη ότι ο πόλεμος δεν ήταν απαραίτητα συνώνυμο της καταστροφής, αλλά 

παρήγαγε και έναν νέο τρόπο σκέψης. Ο γερμανικός πολιτισμός, τόνισε, 

μονοπωλούσε τεράστιο μέρος του γαλλικού πολιτισμού, το οποίο βρισκόταν πλέον 

ελεύθερο για τη γαλλική πνευματική, καλλιτεχνική και επιστημονική 

δραστηριότητα. Οι καλλιτεχνικές τάσεις της πρωτοπορίας της περιόδου 

εντάσσονταν στον γερμανικό πολιτισμό, επομένως έπρεπε να αποβληθούν με την 

επαναφορά των αξιών. 

Οι οιωνοί της «επιστροφής στην τάξη», όπως ονομάστηκε η τάση της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο, με 

προσανατολισμό προς μία παραστατική τέχνη με κλασικίζουσες αναφορές, είχαν 

κάνει την πρώτη εμφάνισή τους στην περίοδο του Πολέμου. Η κατεύθυνση της 

«επιστροφής στην τάξη» παρουσιάστηκε σαν αντίδραση στις «υπερβολές» των 

πρωτοποριακών τάσεων με στόχο, κατά τη Lantenois, την επανασύνδεση της τέχνης 
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με τη μεγαλοφυΐα των εθνών και τον κλασικισμό.159 Οι ιδέες αυτές εκκολαφθήκαν 

ραγδαία λόγω του εθνικιστικού αισθήματος κατά την περίοδο του Πολέμου, με 

απώτερο σκοπό την αναβίωση του κλασικισμού και την επιστροφή στις αξίες του. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κατεύθυνσης αποτελούν τα έργα του 

Picasso, ο οποίος ήδη από το 1914 είχε δημιουργήσει έργα κατευθυνόμενος σε μία 

πιο παραστατική και παραδοσιακή ζωγραφική. Στα πορτραίτα του καλλιτέχνη στα 

οποία απεικονίζονται οι Max Jacob (εικ. 14) και Ambroise Vollard (εικ. 15), 

εντοπίζονται ρεαλιστικές λεπτομέρειες και η επιστροφή σε μία μιμητική και 

ανατομική απόδοση της ανθρώπινης μορφής. Σχετικά με το ζήτημα, ο Andre Level160 

σε επιστολή του στις 14 Ιανουαρίου 1915 προς τον Apollinaire αναφερόταν στην 

οπισθοδρόμηση του Picasso προς μία τεχνοτροπία όμοια με του Ingres, πιο 

συντηρητική και γνώριμη στους Γάλλους. «Διευρύνεται κάθε μέρα, ενώ γίνεται πιο 

ακριβής, με σχέδια που σε κάνουν να σκέφτεσαι τον Ingres, και τον ξεπερνά, ενώ 

διασκεδάζει». Αν στην περίοδο του Πολέμου, σύμφωνα με τον Silver, η τεχνοτροπία 

στη ζωγραφική απεδείκνυε τον πατριωτισμό του καλλιτέχνη, σίγουρα στην 

περίπτωση του Picasso είχε γίνει άμεμπτη.161 

2.2) Η δράση και η ενασχόληση με τον Κυβισμό  

Με γνώμονα τα ιστορικά γεγονότα ήταν φυσικό επόμενο να μειωθεί η 

καλλιτεχνική παραγωγή εκείνης της περιόδου και αντίστοιχα η κριτική απόκριση 

στον Κυβισμό. Τα Σαλόν δεν πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Πολέμου, 

όπως και καμία μεγάλη έκθεση των κυβιστών των Σαλόν. Ο Apollinaire, ο Raynal και 

ο Allard, οι οποίοι είχαν έντονη συγγραφική δραστηριότητα την προηγούμενη 

περίοδο, είχαν επιστρατευτεί στη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου και έτσι 

εντοπίζονται μόνο περιστασιακά οι κριτικές τους. Οι έμποροι τέχνης Wilhelm Uhde 

και Kahnweiler, λόγω της γερμανικής τους εθνικότητας αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τη Γαλλία. Ο Uhde επέστρεψε στη Γερμανία μέχρι το 1924 και ο 
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 Annick Lantenois, «Analyse critique d'une formule "Retour à l'ordre», Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, τχ. 45, Ιανουάριος– Μάρ. 1995, 40-53.  
160
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Kahnweiler, ο οποίος βρισκόταν στην Ιταλία όταν ξέσπασε ο πόλεμος, εξορίστηκε 

στην Ελβετία, από όπου επέστρεψε στο Παρίσι το 1921. Οι συλλογές τους 

κατασχέθηκαν ως εχθρικά αντικείμενα από την κυβέρνηση της Γαλλίας και 

δημοπρατήθηκαν από το 1921 ως το 1923.162 

Η καλλιτεχνική παραγωγή των Γάλλων ζωγράφων Braque, Derain, Gleizes, 

Duchamp-Villon, Metzinger, Léger, La Fresnaye, Vlaminck, Villon αναστάλθηκε λόγω 

της συμμετοχής τους στον πόλεμο. Ο Delaunay με τη Sonia Delaunay βρίσκονταν 

στην ουδέτερη Ισπανία και εξαιτίας του Πολέμου παρέμειναν εκεί ως το 1921. Ο 

Duchamp αφού δεν κατατάχθηκε, λόγω ενός προβλήματος υγείας, αναγκάστηκε να 

καταφύγει στη Νέα Υόρκη το 1915, επειδή δεν άντεχε τη δημόσια κατακραυγή 

εναντίον όσων δεν υπηρετούσαν. Οι ισπανικής καταγωγής Picasso και Gris 

παρέμειναν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Πολέμου, όπως και ο Severini, αλλά το 

αίσθημα της μελαγχολία και η απώλεια των συναδέλφων τους, ήταν παράγοντες 

που μείωσαν εξίσου την καλλιτεχνική τους παραγωγή.163   

Ο Remy de Gourmont164  στις 11 Δεκεμβρίου του 1914, επισήμανε τις αλλαγές 

που ήδη είχαν παρουσιαστεί λόγω του Πολέμου. «Υπάρχει μελαγχολία στις 

δημοσιεύσεις και στα περιοδικά όλων των ειδών που κυκλοφόρησαν τη στιγμή που 

ξέσπασε ο πόλεμος… πόσο χαρούμενες μας φαίνονται οι στιγμές που συζητούσαμε 

σοβαρά το μέλλον του Κυβισμού. Υπήρξε μια στιγμή, τον Αύγουστο, όπου πίστεψα 

ότι όλα αυτά είχαν τελειώσει, για πάντα, ότι δεν θα υπήρχε ξανά ζήτημα τέχνης, 

ποίησης, λογοτεχνίας ή ακόμη και επιστήμης, αλλά νομίζω ότι υπερέβαλα». 

Επιπρόσθετα, η καθημερινότητα στο Παρίσι ήταν αντίξοη και αβέβαιη, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται στις επιστολές του Gris προς τον Kahnweiler, ο οποίος έγραφε 

στις 1/8/1914 «…ο πανικός αυξάνεται από ώρα σε ώρα… οι ξένοι κλήθηκαν στο 

δημαρχείο για να αποκαλύψουν μυστικά, έχουν εμπλακεί σε μία σειρά από 
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διαδικασίες και πρόστιμα, επειδή δεν είχαν τακτοποιημένα τα χαρτιά τους και 

κάποιοι απειλούνται με απέλαση». Στις 16/8/1914 «…τι θα συμβεί σε όλους εμάς... 

Εμάς που είχαμε σκιαγραφήσει το δρόμο μας στη ζωή πρέπει τώρα να αλλάξουμε 

προσωρινά τα πάντα… Ο πόλεμος δεν με απασχολεί ούτε λόγω εθνικότητας, ούτε 

λόγω του χαρακτήρα μου, ούτε λόγω των ιδεών μου…».165   

2.3) Επικρίσεις κατά του Κυβισμού ως μορφή γερμανικής τέχνης 

 Όσον αφορά στην επίκριση του Κυβισμού ως μορφή γερμανικής τέχνης, 

εντοπίζονται εικονογραφήσεις της περιόδου δημοσιευμένες στον Τύπο, στις οποίες 

άμεσα ή έμμεσα το κίνημα προβαλλόταν με γερμανική καταγωγή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της προπαγάνδας κατά του Κυβισμού, αποτελεί η σειρά κυβιστικών 

σχεδίων με πορτραίτα της Αυτοκρατορικής Γερμανικής οικογένειας του H. Léka το 

1914-1915 (εικ. 16).166 Ο καλλιτέχνης συνέδεσε τον Κυβισμό με τον εχθρό, λόγω της 

απόδοσης της αυτοκρατορικής γερμανικής οικογένειας με κυβιστική τεχνοτροπία. 

Το μουστάκι του συγκεκριμένου πορτραίτου σχηματίζει, με τις έντονες γραμμές, το 

γράμμα W και στο σχέδιο αναφέρεται η λέξη «kubistée» με χρήση του γράμματος Κ, 

τα οποία και στις δύο περιπτώσεις ήταν γράμματα συχνότερης χρήσης στη 

γερμανική παρά στη γαλλική γλώσσα. Επίσης, το «kubistée» παραπέμπει στο 

γερμανικό προϊόν μαγειρικής Bouillon Kub, το οποίο για ευνόητους λόγους 

απαγορεύτηκε στη Γαλλία κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.167  

Πρόσθετα στο οπισθόφυλλο του περιοδικού La Baïonnette (εικ. 17)168 στις 23 

Νοεμβρίου 1916, εντοπίζεται η έγχρωμη καρικατούρα του Jacques Nam με τίτλο 

«Les cubistes». Στη γελοιογραφία ο κυβιστής ζωγράφος απεικονίζεται 

κοκκινοτρίχης, με γυαλιά και καπέλο, χαρακτηριστικά που του προσδίδουν 

γερμανική καταγωγή. Στέκεται μπροστά από το έργο του, εντός του οποίου 

διακρίνεται εμφανώς η χρήση του γράμματος «K» τρεις φορές, με τη διαδοχική 

παράταξη των δύο «Κ Κ». Όπως σχολίασε ο Silver Kenneth, η συγκεκριμένη 

τοποθέτηση των γραμμάτων παραπέμπει στη λέξη περιττώματα- «caca». Ο στόχος 
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του Nam ήταν να προσδιορίσει τον Κυβισμό ως τέχνη γερμανικής καταγωγής. Στο 

κάτω μέρος της εικόνας ο Nam με ειρωνικό ύφος, τοποθέτησε την πρόταση: 

«Ευτυχώς που είμαστε εδώ για να ανανεώσουμε την τέχνη», την οποία 

ανακηρύσσει ο απεικονιζόμενος κυβιστής.169 

Ενδιαφέρον εντοπίζεται στο ανυπόγραφο άρθρο του Le Mot170 στη 1 Ιουνίου 

του 1915, στο οποίο αναφέρθηκε το ζήτημα των -ισμών. Ο συγγραφέας αρνητικά 

διακείμενος εξέφρασε την ελπίδα ότι «θα επέλθει ο θάνατος του ισμου στη 

μεταπολεμική περίοδο». Σχετικά με τον Κυβισμό παραδέχεται την αξία του 

κινήματος στην προπολεμική καλλιτεχνική σκηνή, σχολιάζοντας ότι ήταν πρακτικός 

για το ευρύ κοινό, όπως και ο Ιμπρεσιονισμός στην εποχή του. Οι ισμοί υποστήριξε 

ότι αντιτίθονταν στην ατομική έκφραση και είχαν καταφέρει να αποκλείσουν τον 

ελεύθερο καλλιτέχνη, καταλήγοντας με τη δήλωση «Προσέξτε πολύ τον 

Γερμανισμό». Ο Adorno καταδεικνύει την αρνητική έννοια που διέθεταν οι ισμοί 

στην κοινή χρήση της γλώσσας λόγω της αποβολής του ακούσιου από την τέχνη. Ο 

ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μπορεί να διακριθεί η ατομική ποιότητα του 

καλλιτέχνη στους ισμους, διότι δεν παρεμποδίστηκε η ατομική παραγωγική δύναμη, 

αντιθέτως ενισχύθηκε μέσα από τη συλλογική συνεργασία.171 

2.4) Πατριωτισμός και η υπεράσπιση του Κυβισμού 

Την περίοδο του Α’ Παγκόσμιου Πόλεμου, εμφανίζονται νέες βραχύβιες 

εκδόσεις περιοδικών, οι οποίες προσπάθησαν να αντισταθμίσουν την έκδηλη 

εθνικιστική εχθρότητα υποστηρίζοντας τη μοντέρνα τέχνη. Τα εν λόγω περιοδικά 

αντικατόπτριζαν την κατάσταση των τεχνών της πρωτοπορίας εκείνη την περίοδο, 

όμως σε κάποιες περιπτώσεις όπως σημείωσε ο Silver, φαίνεται διφορούμενη η 

θέση τους εξαιτίας του πατριωτισμού, αν και ο κύριος στόχος τους ήταν η διάσωση 

του μοντερνισμού. To Le Mot (1914-1915) πραγματοποιούσε σατυρικές και αντι-

γερμανικές κριτικές υπό τη διεύθυνση του Paul Iribe. Οι εικονογραφήσεις των 

εξωφύλλων φιλοτεχνήθηκαν από τον τελευταίο και τα τεύχη περιείχαν πολλά 

σχέδια και καρικατούρες του Jean Cocteau και των Dufy, Gleizes και Lhote. Το 
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επόμενο χρονολογικά περιοδικό με τίτλο L’Elan (1915-16), από τον Amédée 

Ozenfant είχε ως πρότυπο το Le Mot. Ο Ozenfant μέσω του περιοδικού πρόβαλε μία 

πατριωτική αίσθηση, με κύριες θέσεις του τη στήριξη του Πολέμου, αλλά και την 

υπεράσπιση της πρωτοπορίας.172 Επιπλέον, το περιοδικό SIC (1916-19) που 

εκδόθηκε από τον Pierre Albert-Birot, υποστήριζε τον Φουτουρισμό και τον 

Κυβισμό. To Nord-Sud (1917-18) εκδόθηκε από τον Pierre Reverdy με στόχο να 

ενώσει τις λογοτεχνικές ομάδες με ίδια αισθητική και φανέρωνε τις αντιφατικές 

θέσεις όσον αφορά στην ύπαρξη και στη φύση του Κυβισμού στη λογοτεχνία.173  

Ο Gleizes174, έχοντας υπηρετήσει στον πόλεμο ως το 1915 και με έντονα 

πατριωτικά αισθήματα ήδη από την προπολεμική περίοδο, δημοσίευσε στο Le Mot 

το 1915. Στο άρθρο του σχολίασε ότι το περιοδικό προετοίμαζε το κοινό του για τη 

μεταπολεμική περίοδο και προστάτευε το γαλλικό πνεύμα. Ο καλλιτέχνης σε 

αντίθεση με τη γενικότερη στάση του περιοδικού, δεν απέρριπτε την τέχνη της 

προπολεμικής περιόδου, διότι ο ίδιος καταλάμβανε σημαντική θέση εντός αυτής. 

Ισχυρίστηκε ότι «το παρελθόν έχει τελειώσει. Ήταν εξαίσια. Ας μην το κάνουμε να 

φαίνεται ενοχλητικό καθώς απομακρυνόμαστε. Θα παραμείνουμε πιστοί σε αυτό, 

πηγαίνοντας με θάρρος όσο πιο μακριά μπορούμε.»  

Τον Ιανουάριο του 1916 ο Ozenfant175 στο L’élan δήλωσε ότι ήταν το περιοδικό 

της πρωτοποριακής καλλιτεχνικής σκέψης και ότι ο πόλεμος δεν είχε επιβραδύνει 

την ορμή της σκέψης στη Γαλλία. Στη συνέχεια, προκειμένου να υπερασπιστεί την 

πρωτοπορία, με ειρωνικό ύφος σχολίασε όσον αφορά στην επίθεση στον Κυβισμό 

ως γερμανική τέχνη: « …κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου τους στον πόλεμο 

των χαρακωμάτων οι Braque, Derain, De la Fresnaye, Léger, Moreau, de Segonzac, 
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Allard, Apollinaire και πολλοί άλλοι επιμένουν —παραδόξως—  να διαιωνίζουν και 

να υποστηρίζουν… Τη γερμανική ζωγραφική». Η xρήση της λέξης «boche» είχε 

αρνητική εθνικιστική έννοια και χρησιμοποιούταν με μίσος για το έθνος του 

αντιπάλου.176  

Το άρθρο του Lhote177 «Totalisme», το οποίο δημοσιεύτηκε στο L’élan τον 

Φεβρουάριο του ίδιου έτους, επαινούσε την τέχνη της προπολεμικής περιόδου και 

ειδικά τον Κυβισμό. Ο Κυβισμός για αυτόν ήταν «η πιο ένθερμη έκφραση» των 

ορθολογικών τεχνικών που είχε ανακαλύψει ο Cézanne, παρά τον εξτρεμισμό τους 

και τη συστηματοποίηση πειραματικών τεχνικών. Λόγω της αναστολής της 

συγκεκριμένης αισθητικής ανάπτυξης, ο Lhote παρότρυνε τους αναγνώστες προς 

ένα μετριοπαθή δρόμο και την αποφυγή «των επιθετικών υπερβολών του χθες». 

Προέτρεπε τους καλλιτέχνες να μην περιορίζονται από προκαταλήψεις και να 

δοκιμάσουν «ένα εκφραστικό σύνολο εικονογραφικών αξιών». 

Ο Gino Severini θεωρείται η γέφυρα ανάμεσα στον Φουτουρισμό και τον 

Κυβισμό. Η υιοθέτηση κυβιστικής τεχνικής στη ζωγραφική του από το 1916, είχε ως 

αποτέλεσμα το 1920, να εγκαταλείψει πλήρως το Φουτουρισμό.178 Κατά τη 

διάρκεια του Πολέμου παρέμεινε στο Παρίσι, όπου και δημοσίευσε άρθρα σχετικά 

με τον Φουτουρισμό και τον Κυβισμό. Στο άρθρο του «Symbolisme plastique et 

symbolisme littéraire»179 το 1916, αντιλαμβανόταν την εννοιολογική οπτική του 

Κυβισμού, ως μία τέχνη που αναπαριστά την πραγματικότητα μέσω της αντίληψης 
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και τόνισε την απεικόνιση αντικειμένων από τη φύση. Εξέφρασε την ένστασή του 

στην ονομασία «επιστημονικός Κυβισμός» που έδωσε ο Apollinaire για την τέχνη 

του Picasso και του Braque, υποστηρίζοντας ότι «επειδή υπάρχει επαφή με 

επιστημονικές μεθόδους δεν καθίσταται το έργο απαραίτητα επιστημονικής 

τέχνης». Παρέθεσε ότι «η τέχνη των κυβιστών εκφράζει πάνω απ’ όλα μία 

παγκόσμια κίνηση, αυτή της βαρύτητας». Με βάση την παραπάνω δήλωσή του, ο 

Severini αντιτίθεται στους κριτικούς καθώς πίστευαν λανθασμένα ότι οι καλλιτέχνες 

αντιλαμβάνονταν την πραγματικότητα σε στατική κατάσταση. «Δεν υπάρχει στατική 

πραγματικότητα, ούτε στατική τέχνη» και σχολίασε ότι κάτι τέτοιο «δεν θα ίσχυε 

στην περίπτωση του Picasso, του Braque και κάποιων συνεχιστών, αφού τείνουν 

προς μία ρεαλιστική ανακατασκευή του εξωτερικού κόσμου».  

Η απάντηση του Apollinaire180 στον Severini, σχετικά με τη χρήση του όρου 

«επιστημονικός», εντοπίζεται στην επιστολή του προς το περιοδικό στις 8 

Φεβρουαρίου του 1916. Ο Apollinaire αντιλήφθηκε ότι μάλλον δεν είχε γίνει 

κατανοητή η ταξινόμησή του από τον Severini, η οποία δεν ήταν οριστική ως προς 

τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Χρησιμοποίησε τον όρο «επιστημονικός» όπως 

διευκρίνισε, μόνο για την τέχνη εκείνης της περιόδου του Picasso και του Braque, 

επειδή τους γνώριζε περισσότερο. Εξαιτίας όμως της χρονικής απόστασης από την 

έκδοση της συγκεκριμένης ταξινόμησης στο Les peintres cubistes: Méditations 

esthétiques, οι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, όπως ισχυρίστηκε ο Apollinaire, 

γνώριζαν πλέον περισσότερα από ότι το 1913. Στο τέλος της επιστολής του, 

διατυπώνει εγκωμιαστικά σχόλια για το ταλέντο του Severini και την εξέλιξη της 

τέχνης του. 

Το ίδιο έτος εμφανίστηκε το πρώτο της σειράς άρθρων του Amédée Ozenfant 

με τίτλο «Notes sur le Cubisme»,181 στο οποίο παρουσίασε ένα νέο καλλιτεχνικό 

στυλ με εύκολα αναγνωρίσιμα θέματα και φορμαλιστική οργάνωση που βασιζόταν 
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στα αγνά χρώματα και στις φόρμες: τον Πουρισμό.182 Οι αγνές ποιότητες της τέχνης 

εντοπίζονταν ανεξάρτητες από κάθε θέμα. Εξ αρχής διατύπωσε μία εθνοκεντρική 

θέση που ως γαλλική τέχνη «ο Κυβισμός δεν οφείλει τίποτα στους Γερμανούς», 

αποσυνδέοντάς τον πλήρως από οτιδήποτε το γερμανικό, ως συνέπεια των 

εχθρικών γαλλογερμανικών σχέσεων κατά τη διάρκεια του Πολέμου και της έντονης 

προσπάθειας ταύτισης του Κυβισμού με τον γερμανικό πολιτισμό. Σχετικά με τον 

Κυβισμό υποστήριξε ότι είχε αποκτήσει πραγματική σημασία στην ιστορία των 

πλαστικών τεχνών, λόγω των αγνών σχεδίων. Ως απόρροια αυτής της αντίληψης 

δήλωσε ότι «ο Κυβισμός είναι ένα κίνημα του Πουρισμού». Στη συνέχεια, 

επικεντρώθηκε στη φορμαλιστική όψη του Κυβισμού και έκανε λόγο για την 

«εξάλειψη του θέματος από τους Picasso, Braque, Archipenko, δείχνοντας πάλι 

αυτό που είναι απαραίτητο στα έργα, δηλαδή οι οπτικές σχέσεις της ύλης». Όμοια 

περιέγραψε την τέχνη του Braque ως μη απεικονιστική, αλλά υποστήριξε ότι το 

νόημα δεν αφαιρεί την ομορφιά από το έργο. Στο κείμενο ο Ozenfant διατηρεί μία 

ενδιάμεση στάση ως προς το θέμα και την έλλειψή του στο έργο τέχνης και τίθεται 

κατά της διακόσμησης. 

Έπειτα, τόνισε ότι «ο Κυβισμός περνάει μία κρίση». Αρχικά, διότι «μερικοί 

καλοί κυβιστές χρησιμοποίησαν τον κανόνα και το τετράγωνο, απορρίπτοντας τη 

γοητεία των ζωντανών καμπύλων». Ακόμη ένα επιχείρημα της προαναφερθείσας 

κρίσης ήταν η απόρριψη της τρίτης διάστασης, για χάρη της τέταρτης διάστασης, 

την οποία οι άνθρωποι αδυνατούσαν να αντιληφθούν. Ο Ozenfant επισήμανε ότι οι 

κυβιστές απορρίπτοντας τις τρεις διαστάσεις, ήταν παράλογο να αναπαραστήσουν 

την τέταρτη διάσταση ενώ χρησιμοποιούσαν μέσα δύο διαστάσεων. Επαίνεσε τον 

Κυβισμό για την εισαγωγή νέων αρμονίων στα υλικά, στις μορφές, στους τόνους και 

για τη συμβολή του στην τελειοποίηση της όρασης. Η αξία του κινήματος, σχολίασε, 

έγκειται στην ομορφιά των αρμονιών και όχι στην απουσία θέματος. 

Ο Pierre Reverdy183 δημοσίευσε το πρώτο άρθρο περί Κυβισμού στο πρώτο 

τεύχος του Nord-Sud στις 15 Μαρτίου 1917, το οποίο ανατυπώθηκε στο τρίτο 
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τεύχος στις 15 Μαΐου 1917, χωρίς καμία αλλαγή και μεταφρασμένο στην αγγλική 

γλώσσα από τον Léonce Rosenberg. Ο Reverdy θεωρούσε τον Κυβισμό την 

επαναστατική τέχνη της εποχής του και οι καλλιτέχνες που ισχυρίστηκαν ότι 

ξεπέρασαν τον Κυβισμό, το μόνο που είχαν καταφέρει ήταν να επιστρέψουν στη 

μίμηση. «Ο Κυβισμός είναι κατεξοχήν πλαστική τέχνη, δεν είναι μία τέχνη 

αναπαραγωγής και αναπαράστασης, αλλά μια τέχνη της δημιουργίας». Κατά 

συνέπεια, έφτασε στην αναγκαιότητα της διάκρισης του θέματος και του 

αντικειμένου, προβάλλοντας μία φορμαλιστική οπτική, διότι όσον αφορά στο θέμα 

σχολίασε ότι ήταν το αποτέλεσμα των ήδη κατακτημένων μέσων δημιουργίας. 

Σχετικά με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σαν απλά στοιχεία του 

πίνακα, ο Reverdy ανέφερε ότι το ζητούμενο «δεν είναι να προβάλλουν τις 

εμφανίσεις τους αλλά να απελευθερώσουν οτιδήποτε το αιώνιο και το σταθερό 

(όπως το στρογγυλό σχήμα ενός ποτηριού κτλ…) και να αποβάλλουν τα υπόλοιπα.» 

Κατά αυτόν τον τρόπο, σχολίασε ότι προέκυψε η παραμόρφωση των αντικειμένων 

στην τέχνη του Κυβισμού, η οποία δεν προερχόταν από την αυθαίρετη φαντασία 

των ζωγράφων και χωρίς αυτή δεν θα άλλαζε ο τρόπος όρασης. Στο ίδιο τεύχος του 

Nord-Sud, ο Paul Dermée184 στο άρθρο «Quant le symbolisme fut mort» 

αναφερόμενος στη λογοτεχνία προκήρυξε τον νεοκλασικισμό, μία κατεύθυνση που 

είχε εμφανιστεί και στο πεδίο της ζωγραφικής. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι μετά 

την περίοδο υπερβολής των προπολεμικών χρόνων, έπρεπε να ακολουθήσει μια 

κλασική εποχή, δηλαδή μια περίοδος οργάνωσης και τάξης. 

Το Nord-Sud185 δημοσίευσε τον Δεκέμβριο του 1917 σημειώσεις του Georges 

Braque για την τέχνη. Ο καλλιτέχνης θεωρούσε τη ζωγραφική αναπαραστατική και 

διατύπωσε την άποψη ότι για να δημιουργήσουν οι καλλιτέχνες αυτό που 

επιθυμούν δεν πρέπει να το μιμηθούν. «Δεν μπορούμε να μιμηθούμε την 

εμφάνιση, η εμφάνιση είναι το αποτέλεσμα». Έπειτα, επιβεβαίωσε τη συζήτηση των 
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προηγούμενων χρόνων, σχετικά με την αναπαράσταση μέσω της αντίληψης, 

τονίζοντας στις σημειώσεις του ότι οι αισθήσεις παραμορφώνονταν, ενώ σε αυτό 

που συλλάμβανε το μυαλό υπήρχε βεβαιότητα. Σχετικά με τη μέθοδο των 

επικολλημένων χαρτιών στα σχέδιά του, υποστήριξε ότι του έδωσαν τη βεβαιότητα 

που δίνει ο διαβήτης στο ζωγράφο όταν δημιουργεί έναν κύκλο.  

Τον Ιανουάριο του 1918 πραγματοποιήθηκε η έκθεση «Matisse-Picasso» στην 

γκαλερί του Paul Guillaume. O Apollinaire186 υπέγραψε τον πρόλογο του καταλόγου 

και αφιέρωσε δύο διακριτά κείμενα για το έργο του κάθε ζωγράφου. Όσον αφορά 

στον Picasso, σχολίασε ότι ο καλλιτέχνης άλλαζε κατεύθυνση και συνεχώς ωρίμαζε. 

«Σε κάθε τέχνη, υπάρχει ένας λυρισμός. Ο Picasso είναι συχνά λυρικός ζωγράφος» 

και είχε επεκταθεί ραγδαία στον τομέα της τέχνης. Ο Apollinaire υποστήριξε ότι το 

ταλέντο του ζωγράφου πολλαπλασιαζόταν μέσω της θέλησης και της υπομονής και 

με τα πειράματά του κατόρθωσε να αποβάλλει τους περιορισμούς από την τέχνη.  

Ο Pierre-Albert Birot187 δημοσίευσε στο SIC μία σύντομη κριτική για το έργο του 

Allard συμπεραίνοντας «πως είναι ξένος στο νέο πνεύμα» και πυροδότησε το 

διάλογο με τον Allard,188 ο οποίος έστειλε την απαντητική του επιστολή φανερά 

ενοχλημένος, ενώ βρισκόταν σε περίοδο ανάρρωσης εκτός πεδίου μάχης. O Allard 

ανέφερε ότι ο σύντομος σχολιασμός που δημοσιεύτηκε στο SIC, θα μπορούσε να 

είχε δημιουργήσει μία λανθασμένη εικόνα του ίδιου στον αναγνώστη. Αρχικά, 

προκειμένου να διαψεύσει την άποψη του Birot, υπενθύμισε ότι ήταν από τους 

πρώτους που διατύπωσαν τον σκοπό των νέων κυβιστών ζωγράφων, οι οποίοι την 

εποχή της εμφάνισής τους ήταν παρεξηγημένοι. «Σήμερα πολλοί νεαροί 

συγγραφείς, θα ήθελαν να εκμεταλλευτούν τη δημοτικότητα αυτών των 

καλλιτεχνών» με σκοπό να θεωρούνται ισοδύναμες οι κατακτήσεις τους στη 

λογοτεχνία. Ο Birot, στη δημοσίευση της επιστολής του Allard, έκρινε απαραίτητο 
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να απαντήσει στα λεγόμενα του. Τόνισε, ότι δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ την αξία 

του Allard, όσον αφορά στην πρώιμη υπεράσπιση των κυβιστών. Παρόλα αυτά 

επέμενε ότι αν και είχε στηρίξει τους νέους ζωγράφους, δεν συνέβη το ίδιο και με 

τους νέους ποιητές, αφού οι αναζητήσεις τους ήταν για εκείνον μη αποδεκτές. Ο 

Allard δεν ήταν ξένος στο νέο πνεύμα της τέχνης, επαναδιατυπώνοντας πιο 

συγκεκριμένα ο Birot ότι «ήταν ξένος στο νέο πνεύμα της λογοτεχνίας.» 

Τον Οκτώβριο του 1918 δημοσιεύτηκε στο SIC το άρθρο του Reverdy,189 στο 

οποίο γενίκευσε και προέκτεινε τις ήδη διατυπωμένες απόψεις από το άρθρο του 

«Sur le Cubisme».190 Οι απόψεις του στο συγκεκριμένο άρθρο, αν και αφορούν εν 

γένει την τέχνη, ήταν πλήρως επηρεασμένες από τις διατυπώσεις του για τον 

Κυβισμό. Υποστήριξε ότι το έργο τέχνης έπρεπε να είναι μία παρουσίαση και όχι μία 

αναπαράσταση. H αναπαραστατική τέχνη ήταν πάντα ψεύτικη, δεν αναπαριστά 

ποτέ αυτό που προσποιείται και «αποτελεί σύμβαση των ματιών ή του μυαλού». Ο 

συγγραφέας θεωρούσε εσφαλμένο να θεωρούν ότι το συναίσθημα από το οποίο 

είχε δημιουργηθεί ένα έργο τέχνης, ήταν παρόμοιο με το συναίσθημα που εν τέλει 

δημιουργούσε, διότι το μεν ήταν το σημείο εκκίνησης και το δε το αποτέλεσμά του. 

Η συγκεκριμένη διατύπωση αντιτίθεται στη δήλωση του Braque191 για το 

συναίσθημα, στην οποία ο καλλιτέχνης σχολίασε ότι το συναίσθημα δεν 

προστίθεται ούτε μιμείται, «είναι ο σπόρος και το έργο είναι η ανθοφορία», χωρίς 

να θεωρεί το συναίσθημα του καλλιτέχνη ως εκκίνηση προς τη δημιουργία ενός 

άλλου συναισθήματος, αλλά την πηγή της δημιουργίας του έργου. 

Ομοίως με τον Reverdy, o Léonce Rosenderg192 στο άρθρο «Arts» στο Nord-Sud, 

υποστήριξε ότι λανθασμένα συγχεόταν η ποιότητα της πρόθεσης με την ποιότητα 

της εργασίας και η ποιότητα της προσπάθειας με την ποιότητα του πνεύματος. Σε 

αυτές τις σκέψεις κατέληξε ο έμπορος έργων τέχνης στην προσπάθειά του να 
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απαντήσει στην ερώτηση, γιατί άλλαζαν οι καλλιτέχνες; Δεν αντιλαμβανόταν κάποια 

αλλαγή όπως ανέφερε. Αντί αυτής έβλεπε ως εξέλιξη τη διαδρομή προς την 

αναζήτηση της ομορφιάς. «Η εξέλιξη δεν είναι αλλαγή αλλά βελτίωση… Η εξέλιξη 

ενός αληθινού καλλιτέχνη περνά διαδοχικά τις ακόλουθες τρεις φάσεις: τη μίμηση – 

την ερμηνεία – τη δημιουργία» οι οποίες με τη σειρά τους προϋπέθεταν «τρεις 

διαφορετικές προσπάθειες: της σύγκλισης, της απόκλισης και του παραλληλισμού». 

Όλες οι καλλιτεχνικές παραγωγές, σύμφωνα με τον Rosenberg εντάσσονταν σε ένα 

από τα προαναφερόμενα στάδια και υπογράμμισε, ότι η αλλαγή της εμφάνισης δεν 

ήταν αλλαγή του πνεύματος, αλλά μόνο της μορφής. Η μετάβαση όμως από το ένα 

στάδιο εξέλιξης στο άλλο, δεν υφίσταται απαραίτητα αλλαγή της μορφής, αλλά 

πάντα του πνεύματος. 

2.5) Ο Πόλεμος: Θετικό ή αρνητικό πρόσημο για τις τέχνες; 

Ο Apollinaire193 τραυματισμένος στον πόλεμο, στη συνέντευξη που έδωσε στο 

SIC το 1916, αναφέρθηκε στο αντίκτυπο του Πολέμου στα λογοτεχνικά κινήματα της 

πρωτοπορίας. Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, δεν πραγματεύεται ζητήματα 

κυβισμού και σχολίαζε ζητήματα της λογοτεχνίας και της τέχνης. Αρχικά, υποστήριξε 

ότι «ο πόλεμος πρέπει να τροποποιήσει αυτά τα κινήματα και να τα κατευθύνει 

προς τη μεγαλύτερη τελειότητα», διότι μπορεί να εμπνεύσει στους καλλιτέχνες 

αξιόλογα έργα. Όσον αφορά στην απλότητα της τέχνης, ισχυρίστηκε ότι ήταν ένας 

τρόπος έκφρασης για την επίτευξη μεγαλύτερης τελειότητας και «η πολυπλοκότητα 

έγκειται στον εσωτερικό πλούτο του ποιητή ή του καλλιτέχνη». Τίποτα από τα δύο, 

όμως, δεν θα επηρεάσει αυτό που είχε ήδη κατακτηθεί από τη νέα λογοτεχνία και 

τη νέα τέχνη. 

Ο Birot194 στο τεύχος του Ιανουαρίου το 1916 στο SIC, διατύπωσε το ερώτημα 

στους αναγνώστες του, τι σημαίνει ο πόλεμος για την τέχνη. Ενδιαφέρουσα 

εντοπίζεται η απάντηση του Gabriel Boissy195 που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του 
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 Guillaume Apollinaire, «Les tendances nouvelles, Interview avec Guillaume Apollinaire», SIC, 
Αύγουστος-Οκτώβριος 1916. «Oui la guerre doit modifier ces mouvements et les aiguiller vers plus de 
perfection... Mais pour ce qui est de la complexité elle sera en rapport avec la richesse intérieure du 
poète ou de l'artiste.» 
194

 Pierre Albert-Birot, «?», SIC, Ιανουάριος 1916. 
195

 Gabriel Boissy, «?», SIC, Απρίλιος 1916. «Le sens de la limite et du relatif, père des arts, nous 
revient, et nous écartons les chimères de l'absolu extra-humain, dont l'Allemagne meurt. Les Français 
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Απριλίου, ο οποίος αντιλαμβανόταν τον πόλεμο ως θετικό γεγονός. «Η αίσθηση του 

ορίου και του σχετικού, πατέρα των τεχνών, επιστρέφει σε εμάς,  και απορρίπτουμε 

τα τέρατα του απόλυτου, από τα οποία πεθαίνει η Γερμανία. Οι Γάλλοι θα έχουν, 

έχουν ήδη μια ψυχή δασκάλων, ένα πνεύμα δημιουργών, τελικά πιστεύουν στους 

εαυτούς τους, χωρίς να περιμένουν οποιαδήποτε έγκριση αναδρομική ή εξωτική.» 

Στο ίδιο τεύχος, εντοπίζεται η δήλωση του Birot196 «Tradition-Mort, France-Vie» που 

ήδη από τον τίτλο έδειχνε την εξίσωση της παράδοσης με τον θάνατο, ενώ της 

Γαλλίας με τη ζωή. Ο Birot εξυμνούσε τη γαλλική παράδοση, η οποία όπως ανέφερε 

αναζητούσε, δημιουργούσε, ανακάλυπτε, διέλυε όλα τα εμπόδια, έβλεπε και 

κατανοούσε τα πάντα. Έτσι, «η γαλλική παράδοση είναι αυτή που αρνείται την 

παράδοση» και ο Birot προέτρεπε να την ακολουθήσουν. 

O Gris197 σε επιστολή προς τον Raynal τον Οκτώβριο του 1916, διατύπωσε μία 

διαφορετική οπτική για τον πόλεμο, σε σχέση με αυτήν στα γράμματά του προς τον 

Kahnweiler το 1914. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και ενώ είχαν περάσει τα δύο 

πρώτα πολεμικά χρόνια, ο καλλιτέχνης τασσόταν υπέρ των απόψεων του Boissy, ότι 

ο πόλεμος αποτέλεσε ένα θετικό γεγονός. Δήλωνε τη ντροπή του που δεν 

συμμετείχε στον πόλεμο και διαβεβαίωσε τον Raynal ότι αφού αποστρατευόταν θα 

ένιωθε ηρεμία, σε αντίθεση με τις τύψεις που θα αισθάνονταν όσοι δεν 

προσέφεραν στην πατρίδα τους.  

2.6) Gino Severini, «La peinture d’avant-garde»  

                                                                                                                                                                      
auront, ils ont déjà une âme de maîtres, un esprit de créateurs ils croient enfin en eux, sans attendre 
d'approbation rétrospective ou exotique.» 
196

 Pierre Albert-Birot, «Tradition-Mort, France-Vie», SIC, Απρίλιος 1916. «LA TRADITION FRANÇAISE: 
c'est briser les entraves. LA TRADITION FRANÇAISE: c'est tout voir et tout comprendre. LA TRADITION 
FRANÇAISE: c'est chercher, découvrir, créer. LA TRADITION FRANÇAISE: c'est être devant. LA 
TRADITION FRANÇAISE: c'est vouloir vivre. Donc la tradition française C'EST NIER LA TRADITION. 
Suivons la tradition.» 
197

 Douglas Cooper, 1956, 41. «When it is all over, you'll be able to rest peacefully without the pangs 
of egoism and remorse which those of us who haven't taken part in the campaign will feel. For my 
own part, i assure you that i am continually ashamed of that peacefulness which you envy». Επιπλέον, 
και ο Matisse  σε επιστολή προς τον Hans Pummann εξέφρασε τη θετική όψη του πόλεμου ως 
κατάσταση διεύρυνσης του πνεύματος. Ο καλλιτέχνης υποστήριξε όπως και ο Gris, ότι λυπόταν που 
δεν συμμετείχε στον πόλεμο και προέβαινε σε σύγκριση με τον Derain, o οποίος επέστρεψε από τον 
πόλεμο με μεγαλειώδες πνεύμα, στο Alfred Barr, Matisse, his art and his public, The Museum of 
Modern Art, Νέα Υόρκη 1951, 181-2.  



76 
 

Ο Severini198 στο άρθρο του «La peinture d’avant-garde» πραγματεύτηκε το 

ζήτημα ενός νέου ρεαλισμού, στον οποίο είχαν οδηγηθεί οι καλλιτέχνες της 

πρωτοπορίας. Ο καλλιτέχνης τον ονόμασε ιδεαλιστικό ρεαλισμό, ο οποίος εξαρτάται 

από την αίσθηση και την ιδέα και υποσημείωσε την παρατήρηση του Remy de 

Gourmont περί δύο διαφορετικών ιδεαλισμών. Ο πρώτος (idealisme) προέρχεται 

από το ιδανικό και είναι συνώνυμο του πνευματισμού και ο δεύτερος (ideiste) 

προέρχεται από την ιδέα ως μία φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου. Έτσι, υιοθέτησε 

τον δεύτερο ιδεαλισμό που βασίζεται στην ύλη και στη μορφή και ταυτίζεται με την 

τέχνη. Στη συνέχεια, επανέφερε τη διατύπωση, από το άρθρο του το 1916 στη 

Mercure de France που προαναφέρθηκε, ότι το έργο τέχνης αναπαριστούσε φυσικά 

αντικείμενα και προσέθεσε ότι «θα γίνει μόνο αυτόνομο και παγκόσμιο, 

διατηρώντας στενή σχέση με την πραγματικότητα». Ο συγγραφέας πρόσθεσε ότι 

για να επιτευχθεί αυτή η πραγματικότητα πιο αληθινή και έντονη από τα 

αντικείμενα που αναπαριστά, δεν έπρεπε τα στοιχεία τα οποία τη συνθέτουν να 

ανήκουν στη φαντασία, στην αυθαιρεσία ή στο διακοσμητικό γούστο. Ο Severini 

αναφερόταν σε μία τέχνη χωρίς πολιτική ή κοινωνική σκοπιμότητα, η οποία δεν 

εξυπηρετούσε το έθνος και δεν υπονοούσε τη μίμηση, τονίζοντας τη στενή σχέση με 

την πραγματικότητα.  

Μέσω του κειμένου φαίνεται έντονο το ενδιαφέρον του Severini για την 

τέταρτη διάσταση και την πολλαπλή οπτική, παραπέμποντας συχνά στο έργο του 

Poincaré. Αναφέρθηκε στη μέτρηση του χώρου, η οποία προαπαιτούσε τη 

δημιουργία ενός συνεχούς,  διαδικασία που πραγματοποιούσαν οι ζωγράφοι για 

την κατασκευή μίας φόρμας. Επαναπροσδιόρισε το συνεχές σε «διαισθητικό 

συνεχές» αυτό που σχετιζόταν με την τέχνη, «αλλά και σύμφωνα με τον Poincaré η 

έννοια του συνεχούς πρέπει να είναι διαισθητική και όχι αριθμητική. Το συνεχές 
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 Gino Severini, «La peinture d’avant garde», Mercure de France, 1 Ιουνίου 1917. «L'œuvre d'art 
plastique ne sera autonome et universelle qu'en gardant ses attaches profondes dans la réalité… 
selon H. Poincaré, la notion du continu doit être intuitive et non arithmétisée… Ce continu qui nous 
est révélé par nos sens est appelé par H. Poincaré continu physique… selon H. Poincaré, par la 
synthèse de l'espace ordinaire et du temps on réalise un hyperespace à 4 dimensions. Mais, pour que 
cette synthèse puisse se justifier mathématiquement, « il faudrait attribuer des valeurs purement 
imaginaires (émotives pour l'artiste) à cette quatrième coordonnée de l'espace les quatre 
coordonnées d'un point de notre nouvel espace ne seraient pas x, y, z et t, mais x, y, z et √-1. En 
envisageant ainsi le temps et l'espace comme « deux parties inséparables d'un même tout», la 
mathématique atteint le domaine de l'art.»  
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που αποκαλύπτεται από τις αισθήσεις μας ονομάζεται από τον Poincare φυσικό 

συνεχές».  Η αίσθηση με την οποία μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα το φυσικό 

συνεχές, ήταν η όραση. Στο συγκεκριμένο συμπέρασμα του σπουδαίου 

μαθηματικού, σχολίασε ο Severini, έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, διότι 

παρουσίαζε ενδιαφέρον ειδικά για τους καλλιτέχνες και αυτό αιτιολογείται από την 

αντίληψή του για την αναπαράσταση της πραγματικότητας. Οι τρεις διαστάσεις του 

συνηθισμένου χώρου δεν ικανοποιούσαν τους ζωγράφους και «το φυσικό συνεχές 

που είναι μια υπόθεση, πραγματοποιείται από το θαύμα της τέχνης.» 

«Σύμφωνα με τον Poincaré, δημιουργούμε έναν υπερχώρο 

τεσσάρων διαστάσεων, με τη σύνθεση του συνηθισμένου χώρου και 

χρόνου. Όμως, αυτή η σύνθεση για να μπορεί να δικαιολογηθεί 

μαθηματικά, «θα ήταν απαραίτητο να αποδώσουμε καθαρά φανταστικές 

αξίες (συναισθηματικές για τον καλλιτέχνη) σε αυτήν την τέταρτη 

συντεταγμένη του χώρου, οι τέσσερις συντεταγμένες ενός σημείου του 

νέου μας χώρου δεν θα είναι x, y, z και t, αλλά x, y, z και √-1. 

Λαμβάνοντας τον χρόνο και τον χώρο ως «δύο αδιαχώριστα μέρη του 

ίδιου συνόλου», τα μαθηματικά φτάνουν στον τομέα της τέχνης.» 

2.7) Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας του Κυβισμού 

Ο Apollinaire199 το 1917 έγραψε το κείμενο με τίτλο «Sur le cubisme et le 

futurisme», το οποίο γινόταν αντιληπτό ως απάντηση σε κάποιο δημοσίευμα που 

ανέφερε τον Picasso ως αξιοθαύμαστο καλλιτέχνη, αλλά δήλωνε ότι ο Κυβισμός 

ήταν μία αυτόματη αντίδραση που στερούταν ενδιαφέροντος. Ο Apollinaire που 

δήλωσε ότι ο Picasso χαρακτηρίστηκε αξιοθαύμαστος αφού ήταν ο εφευρέτης του 

Κυβισμού, θεωρούσε ότι ο Κυβισμός ήταν εξίσου αξιοθαύμαστος με τον δημιουργό 

του.    

Στη συνέχεια, ενέταξε στη συζήτηση τους φουτουριστές, σχολιάζοντας ότι 

έθεσαν με μεγαλύτερη σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι σύγχρονοι 
                                                           
199

 Guillaume Apollinaire, «Sur le cubisme et le futurisme», 1917. [http://obvil.sorbonne-
universite.site/corpus/apollinaire/apollinaire_articles-inedits#apo1917in4] «Dans le langage des 
ateliers cubistes on l’appelait problème de la quatrième dimension, voilà tout… et avec plus de succès 
l’art des cubistes qui peignant en France avaient derrière eux une tradition moderne autrement 
intéressante que ne l’ont les futuristes italiens… La vérité est qu’il n’y a que deux écoles modernes, 
l’une qui dérive de Picasso et l’autre qui vient de l’impressionnisme en passant par Matisse».  



78 
 

καλλιτέχνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποπειράθηκαν να  επιλύσουν τα ίδια 

προβλήματα και οι κυβιστές. «Το πρόβλημα αυτό πήρε το όνομα της τέταρτης 

διάστασης» από τους κυβιστές. Όσον αφορά στις έρευνες των καλλιτεχνών, ειδικά 

αυτές που σχετίζονταν με το εικονογραφικό υλικό, ο συγγραφέας παρουσίασε την 

υπεροχή των κυβιστών που ζωγράφιζαν στη Γαλλία, «διότι είχαν πίσω τους μία 

σύγχρονη παράδοση πιο ενδιαφέρουσα, από ότι οι Ιταλοί φουτουριστές». Η 

αιτιολόγησή του προερχόταν μέσω της σύγκρισης των έργων, συμπεραίνοντας ο 

ίδιος ότι τα φουτουριστικά έργα ήταν αναμφισβήτητα επηρεασμένα από το έργο 

του Picasso. Ο Apollinaire διευκρίνισε ότι δεν τον απασχολούσε το πρόσημο της 

εθνικότητας των κυβιστών, κυρίως λόγω του Picasso, αλλά ο τόπος που 

δραστηριοποιούνταν. Με την υποστήριξη της υπεροχής των κυβιστών, ο Apollinaire 

ανέδειξε την ανωτερότητα της γαλλικής καλλιτεχνικής παράδοσης, έναντι της 

ιταλικής. Σχετικά με τα δύο κινήματα που πραγματεύεται στο άρθρο του, 

υποστήριξε ότι υπάρχουν και στα δύο, εξτρεμιστές καλλιτέχνες κατονομάζοντας 

τους Léger, Lhote, La Fresnaye και Severini. Τέλος, επεσήμανε ότι «υπάρχουν μόνο 

δύο σύγχρονες σχολές ζωγραφικής, η μία προέρχεται από τον Picasso και η άλλη 

προέρχεται από τον Ιμπρεσιονισμό, μέσω του Matisse».  

Η επιστολή του Apollinaire200 στις 22 Σεπτεμβρίου του 1917 προς τη Mercure de 

France, δημοσιεύτηκε στις 16 Οκτωβρίου του 1917. Ο Apollinaire σχολίασε το άρθρο 

του Kahn201 που δημοσιεύτηκε λίγους μήνες νωρίτερα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «αν 

ο Κυβισμός προέρχεται από τον Picasso, θα μπορούσαμε να πούμε πιο σωστά ότι 

είναι ισπανικός…». Ο Apollinaire πήρε θέση στη συγκεκριμένη τοποθέτηση, διότι 

διαπίστωσε ότι δημιουργούσε σύγχυση, όσον αφορά στην καταγωγή του Κυβισμού 

από τον ισπανικής καταγωγής Picasso. Επιπλέον, οι απόψεις του Kahn 

αναπαράχθηκαν και σε άλλες δημοσιεύσεις όπως χαρακτηριστικά παρέθεσε ο 

Apollinaire το τεύχος της L’Affrachi στις 20/9/1917.  Ήδη έχει εξεταστεί η στάση του 

Apollinaire υπέρ της γαλλικής καταγωγής του Κυβισμού, ανεξάρτητα της 
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 Guillaume Apollinaire, «L’origine du Cubisme», Mercure de France, 16 Οκτωβρίου 1917, 759-760. 
«…elle est née sur le sol français et les artistes qui la composent travaillent à Paris, ce qui fait que le 
qualificatif de parisienne ne lui irait pas mal.» 
201

 Gustave Kahn, «Art», Mercure de France, 1 Ιουλίου 1917, 146. «Si le cubisme vient de Picasso, on 
pourrait plus justement le dire espagnole, si il vient de Gleizes et Metzinger, le voici bien localise 
français…» 
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εθνικότητας των ζωγράφων, στο κείμενο «Sur le cubisme et le futurisme».202 Στη 

συγκεκριμένη επιστολή υποστήριξε ότι o Braque και ο Picasso ήταν αναμφισβήτητα 

οι δημιουργοί του κινήματος, άρα θα μπορούσε να περιγραφεί ως γαλλο-ισπανική ή 

απλά λατινική σχολή. Επειδή όμως, «δημιουργήθηκε σε γαλλικό έδαφος και οι 

καλλιτέχνες που την απαρτίζουν εργάζονται στο Παρίσι, ο προσδιορισμός της 

σχολής ως παρισινή δεν θα την έβλαπτε καθόλου». 

Ο Camille Mauclair203 στο «Littérature et Beaux-Arts» ισχυρίστηκε ότι ο 

πόλεμος δημιουργούσε χάσμα στις ιδέες του χθες και του αύριο και τόνισε το λάθος 

όσον αφορά στην καταγωγή του Κυβισμού να θεωρείται γερμανικός, «είναι 

ισπανικός και γαλλικός, όπως ο Φουτουρισμός είναι ιταλικός». Παρόλα αυτά, 

θεωρούσε τον Κυβισμό μια παράξενη αντίληψη που η μόνη σχέση του με τη 

ζωγραφική ήταν καθαρά υλική, λόγω της  χρήσης του καμβά και του πινέλου. 

Ήλπιζε με το τέλος του Πολέμου, να εξαφανιστούν αυτές οι καλλιτεχνικές 

προσπάθειες και αντιλαμβανόταν τον πόλεμο ως την κατάλληλη στιγμή για 

επιστροφή στις χαμένες αξίες. 

Ο Apollinaire στις 24 Νοεμβρίου του 1917, έδωσε τη διάλεξη με τίτλο «L’esprit 

nouveau et les poètes»204 στο Vieux Colombier Theater, η οποία δημοσιεύτηκε τον 

Δεκέμβριο του 1918, σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατό του. Στο άρθρο του, 

παρουσίασε κυρίως την κατάσταση στη λογοτεχνία, όμως αναφερόμενος ευρύτερα 

στις τέχνες, προέβαλε τη μεταπολεμική πεποίθηση ως προς την άνοδο του 

εθνικισμού. Σχετικά με το μέλλον των τεχνών στη Γαλλία παρουσίασε μία θετική 

οπτική, σχολιάζοντας ότι «το νέο πνεύμα που θα κυριαρχήσει τον κόσμο, δεν έχει 

εμφανιστεί στην ποίηση πουθενά όπως στη Γαλλία». Η αναφορά της Γαλλίας στην 

αρχή του κειμένου, ως πολιτιστικό κέντρο όλου του κόσμου φέρει έντονα 
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 Βλ. υπ. 199. 
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 Camille Mauclair, «Littérature et Beaux-Arts», στο Maurice Herbette (εισ.), L’Αvenir de la France, 
Félix Alcan, Παρίσι 1918, 512-3, 519-2, 526. «Le cubisme Il n'est pas exact de dire que cette bizarre 
conception qui n'a plus avec la peinture qu'un rapport tout matériel par remploi de la toile et du 
pinceau, soit d'origine allemande. Elle est espagnole et française, comme le futurisme est italien…» 
204

 Guillaume Apollinaire, «L’esprit nouveau et les poètes», Mercure de France, 1 Δεκεμβρίου 1918, 
385-396. «L'esprit nouveau qui dominera le monde entier ne s'est fait jour dans la poésie nulle part 
comme en France… je pense que, quoi qu'il arrive, l'art, de plus en plus, aura une patrie. L'art ne 
cessera d'être national que le jour où l'univers entier vivant sous un même climat, dans des demeures 
bâties sur le même modèle, parlera la même langue avec le même accent, c'est-à-dire jamais… l'esprit 
nouveau… une expression particulière et lyrique de la nation française, de même que l'esprit classique 
est, par excellence, une expression sublime de la même nation.» 
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εθνικιστικό πρόσημο.205 Με βάση τα κοινωνικά γεγονότα, δήλωσε ότι ήταν δυνατή 

η αναφορά σε μία εθνική λογοτεχνία και οτιδήποτε και να συνέβαινε 

κοινωνικοπολιτικά, «η τέχνη θα έχει πάντα μία πατρίδα». Άλλωστε, τόνισε ότι οι 

ποιητές, οι καλλιτέχνες, οι φιλόσοφοι ήταν οι εκφραστές ενός παρελθόντος, ενός 

έθνους, οι οποίοι δημιουργούσαν τις ρίζες της κοινωνία. «Η τέχνη θα σταματήσει να 

είναι εθνική, την ημέρα που ολόκληρο το σύμπαν θα ζει στο ίδιο κλίμα, σε σπίτια 

χτισμένα στο ίδιο μοντέλο, θα μιλά την ίδια γλώσσα με την ίδια προφορά, δηλαδή 

ποτέ.»  

Ο Apollinaire αποτύπωνε μία θετική όψη του εθνικισμού, διότι τόνισε την 

αναγκαιότητα της ποικιλία των εκφράσεων στην τέχνη, η οποία δημιουργήθηκε 

μέσω των εθνοτικών (ethniques) και των εθνικών (nationales) διαφορών. 

Προκειμένου να ισχυροποιήσει το εθνοτικό πρόσημο της τέχνης, παρέθεσε το 

παράδειγμα του κινηματογράφου που θεωρούταν ως η κατ' εξοχήν διεθνής τέχνη, 

σχολιάζοντας ότι παρουσίαζε ήδη εθνοτικές διαφορές. Το νέο πνεύμα ήταν «μια 

ιδιαίτερη και λυρική έκφραση του γαλλικού έθνους όπως ακριβώς το κλασικό 

πνεύμα είναι μια έκφραση της υπεροχής του ίδιου έθνους». 

Ο Αpollinaire με τις προαναφερθείσες δηλώσεις απέρριπτε τον κοσμοπολιτισμό 

και ύστερα από τον πόλεμο είναι φανερή η μετατόπισή του στη συντηρητική 

πλευρά, γράφοντας πολιτικά άρθρα με ενθουσιασμό για τον Charles Maurras. 

Επίσης, ενδεικτικό γεγονός της αύξησης του εθνικιστικού αισθήματος του 

Apollinaire και της γερμανοφοβίας ήταν η άρνησή του το 1918 στην πρόταση 

συνεργασίας από τον Tzara για το περιοδικό Dada 2. Ο Apollinaire πρόβαλε τη 

γερμανική εθνικότητα των συνεργατών του περιοδικού ως αιτία της απόρριψη της 

συμμετοχής του, φοβούμενος μην αμφισβητηθεί η στήριξή του για τη Γαλλία. 

Πλήρως αντίθετη η στάση του το 1913, έτος κατά το οποίο είχε δώσει διάλεξη στο 

Βερολίνο στην γκαλερί Der Sturm και όπως είναι λογικό πριν την έναρξη του 
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Πολέμου ο εθνικισμός και η στάση κατά των Γερμανών ήταν αμελητέα συγκριτικά 

με το 1918.206 

2.8) Louis Vauxcelles: χλευασμός και προαναγγελία του τέλους του κινήματος 

Κατά την περίοδο της λήξης του Πολέμου το 1918 ο Vauxcelles, με το 

ψευδώνυμο Pinturrichio στη στήλη Le Carnet des ateliers207 επιτιθόταν στον 

Κυβισμό και έγραφε για το τέλος του κινήματος. H αναγγελία του Vauxcelles για τον 

θάνατο του Κυβισμού επηρέασε και άλλους συγγραφείς κατά τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια, οι οποίοι ασπάστηκαν τη δήλωσή του και θα εξεταστούν στο 

επόμενο κεφάλαιο. «Ο ακέραιος Κυβισμός καταρρέει, εξαφανίζεται, εξατμίζεται. Οι 

παραμορφώσεις κάθε μέρα φτάνουν στο γενικό πλαίσιο της καθαρής ζωγραφικής. 

Σύντομα ο Metzinger θα είναι μόνος του, αντιπροσωπεύοντας ένα δόγμα που 

εγκαταλείφθηκε». Για τον Picasso σχολίασε ότι δεν γνώριζαν τι ήθελε να κάνει, 

άλλοτε ζωγράφιζε κυβιστικά και άλλοτε όχι. Θεωρούσε εξαιρετικά ταλαντούχους 

τους Lhote, Diego Rivera, André Favory, οι οποίοι αν και είχαν ενταχθεί στο 

παρελθόν στον Κυβισμό, πλέον «δεν αφήνουν τον εαυτό τους να κυριαρχείται από 

την αφαίρεση». Ο Κυβισμός δεν είχε εγκαταλειφθεί και ο Vauxcelles διαψεύστηκε, 

ύστερα από τη λήξη του Πολέμου, από τις εκθέσεις των κυβιστών στην Galerie de 

l’Effort moderne, στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων και στη Section d’Or. 

Ενδιαφέρον εντοπίζεται στη σατιρική δημοσίευση του Vauxcelles208 «La Père du 

Cubisme», διότι γίνεται αναφορά σχετικά με τη σύνδεση του Poincare με τον Princet 

και τον ρόλο τους στην εξέλιξη του Κυβισμού. Ανέφερε ότι «είναι δίκαιο να 

αποδίδονται τα του Καίσαρος εις τον Καίσαρα», κατονομάζοντας στην περίπτωση 

του Κυβισμού τον Princet, ο οποίος «είχε μελετήσει τον Poincare και είχε ασχοληθεί 
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με τις μη-Ευκλείδειες γεωμετρίες και τα θεωρήματα του Riemann». Έπειτα, ο 

συγγραφέας επινόησε μια σειρά συναντήσεων για τη διάδοση αυτών των θεωριών, 

με πρώτο κρίκο τον Princet που ενημέρωσε τον Max Jacob για την τέταρτη 

διάσταση, ο οποίος πληροφόρησε τον Picasso. Με τη σειρά του ο καλλιτέχνης 

εξήγησε τις προθέσεις του στον Apollinaire, ο οποίος έσπευσε να γράψει για την 

τέταρτη διάσταση και τις νέες γεωμετρίες. Με αυτό τον τρόπο, κατέληξε ο 

Vauxcelles ότι «ο Κυβισμός, παιδί του Princet, γεννήθηκε». 

2.9) Οι πρώτες μελέτες για τον Κυβισμό 

Η συνεργασία του Ozenfant με τον Charles-Edouard Jeanneret, γνωστό ως Le 

Corbusier, αποτυπώθηκε στην έκδοση του βιβλίου τους Après le Cubisme στα τέλη 

του 1918. Το συγκεκριμένο βιβλίο μαζί με το Une expression de l’art français 

moderne, Le cubisme του Chavenon Roland του ίδιου έτους, το οποίο θα αναλυθεί 

στη συνέχεια, ήταν τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν για τον Κυβισμό. 

Σηματοδοτούν τη μετάβαση στη μετακυβιστική περίοδο κατά την οποία, έπειτα από 

τη λήξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο βασικός πυρήνας των καλλιτεχνών του 

κινήματος, είτε στράφηκε σε πειραματισμούς νέων στυλ, είτε παραμένοντας στον 

Κυβισμό δεν είχε να προσφέρει κάτι καινούργιο. Σε συνδυασμό με την εμφάνιση 

νέων καλλιτεχνικών τάσεων, ο Κυβισμός έχασε την πρωτοκαθεδρία στις 

πρωτοπορίες και είχε αρχίσει να αφομοιώνεται και να θεωρείται ως γαλλική τέχνη 

του παρελθόντος. 

Ο Roland Chavenon στο βιβλίο του Une expression de l’art français moderne, Le 

cubisme209 πραγματεύτηκε το ζήτημα του Κυβισμού σχολιάζοντας τη σύγχρονη 

κατάσταση της τέχνης. Υιοθέτησε μία οπτική για τον Κυβισμό ως μη παραστατική 

τέχνη, αναφέροντας ότι «μπορεί να δώσει ζωή σε μία πραγματικά αγνή ζωγραφική» 

και τέθηκε κατά της διακόσμησης, σχολιάζοντας όσους κατέκριναν αυτό το είδος 

ζωγραφικής ως διακοσμητική τέχνη. Θεωρούσε ότι «η ζωγραφική είναι η τέχνη της 

συναρμολόγησης των χρωμάτων και των μορφών, χωρίς να είναι απαραίτητο να 

ανταποκρίνεται στην ορατή φύση». Όσοι δεν ήταν κυβιστές, όφειλαν να 
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υπερασπιστούν το κίνημα, διότι ο Κυβισμός προωθώντας την εικονογραφική 

εξέλιξη και έχοντας ξεπεράσει τον Ιμπρεσιονισμό, έδινε ελπίδα και λόγο ύπαρξης 

στους πρωτοποριακούς καλλιτέχνες. 

Στο Après le Cubisme210 εξετάζεται η τέχνη του Κυβισμού με σκοπό την 

αναγγελία του Πουρισμού. Η οπτική των συγγραφέων εμφανίζεται θετική ως προς 

το μέλλον της τέχνης, αν και ανέμεναν αλλαγές λόγω του Πολέμου, διότι η τέχνη 

συνδεόταν άρρηκτα με την κοινωνία. «Η τελευταία εμφάνιση στις σχολές τέχνης 

ήταν ο Κυβισμός», η οποία αντανακλούσε την εποχή της. Οι συγγραφείς 

αναγνώριζαν την αξία του κινήματος, ωστόσο υπήρχαν αμφιβολίες αν ήταν η τέχνη 

του αύριο. Ανέφεραν την τάξη και την αγνότητα ως τις αξίες του αύριο που 

διαφωτίζουν τη ζωή, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον 

σε σχέση με το παρελθόν. 

Στη συνέχεια σχολίασαν τέσσερα ζητήματα για τα οποία κατακρίθηκε ο 

Κυβισμός: τη μη-αναπαραστατικότητα, τα δυσνόητα έργα, την απρέπεια των τίτλων 

και την τέταρτη διάσταση. Αρχικά, σχολίασαν τις κατηγορίες που δέχτηκαν τα 

κυβιστικά έργα, επειδή δεν αναπαριστούσαν τίποτα και ανέφεραν ότι «οι κυβιστές 

δεν ζωγράφισαν τους πρώτους μη-αφηγηματικούς πίνακες». Οι συγγραφείς, θετικά 

διακείμενοι στον φορμαλισμό, ως υπεράσπιση αυτής της κατηγορίας υπενθύμισαν 

την αδιαφορία των μεγάλων Δασκάλων για το θέμα των έργων, αναφέροντας τους 

Pieter Breughel, El Greco, Poussin, Lorrain, Chardin και Ingres, και την υπεροχή των 

αγνών καθαρών στοιχείων. «Παρά τις θεωρίες τους, οι κυβιστές ζωγράφιζαν 

σύνθετους πίνακες, με στοιχεία που έχουν ληφθεί από τη φύση και αποδομηθεί» 

και κανένα χαρακτηριστικό της τέχνης τους δεν ήταν καινούργιο. Έπειτα, 

κατακρίθηκαν για τα δυσνόητα έργα που δημιουργούσαν, το οποίο αποδιδόταν 

στην έλλειψη αναπαράστασης, μία απόδοση εσφαλμένη κατά τους συγγραφείς. 

Επεξήγησαν ότι οι κυβιστικοί πίνακες που ήταν καλά σχεδιασμένοι δεν ήταν 
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δυσνόητοι. «Πολλοί από τους κυβιστικούς πίνακες είναι δυσνόητοι, διότι είναι 

κακώς σχεδιασμένοι.» 

Το επόμενο που συζητήθηκε αφορά τους περίεργους τίτλους των κυβιστικών 

έργων, οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το ίδιο το έργο. Επιπλέον, κατέκριναν τη 

χρήση της τέταρτης διάστασης με το επιχείρημα ότι «είναι ενοχλητικό να 

προσποιούνται ότι εκφράζουν περαιτέρω διαστάσεις από αυτές που 

αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας». Ο Ozenfant στο προαναφερθέν άρθρο του, το 

1916 είχε ήδη εκφράσει την αντίθεσή του ως προς την τέταρτη διάσταση. Οι 

συγγραφείς υποστήριξαν την αδυναμία αναπαράστασης της τέταρτης διάστασης, 

επειδή ανήκε στις υποθετικές γεωμετρίες και λόγω της ανικανότητας των 

ανθρώπινων αισθήσεων να αντιληφθούν διαστάσεις πέρα των τριών. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι Ozenfant και Jeanneret σχολίασαν ότι ο 

Κυβισμός δεν διέθετε τίποτα καινοτόμο και ήταν μία διακοσμητική τέχνη, 

αναφέροντας ότι οι κυβιστές δεν σταμάτησαν ποτέ να ενεργούν σαν παραδοσιακοί 

μιμητές. Οι συγγραφείς χωρίς να αμφισβητούν την αξία του κινήματος, 

αντιλαμβάνονταν τον Κυβισμό ως κίνημα του παρελθόντος, το οποίο δεν 

αντιπροσώπευε τη μεταπολεμική κοινωνία. Ανέφεραν ότι υπήρχε αναγκαιότητα για 

επιστροφή στα στοιχεία της τέχνης, δηλαδή στα αγνά χρώματα και στις αγνές 

φόρμες, με στόχο τη δημιουργία μίας ανώτερης τέχνης ανταποκρινόμενης στο 

πνεύμα. 
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3. Η πρόσληψη του Κυβισμού κατά την πρώτη περίοδο του μεσοπολέμου (1918- 

1925) 

3.1) Η κατάσταση μετά τη λήξη του Πολέμου 

 Ο ιστορικός Henri Focillon211 στην εισαγωγή του βιβλίου του Les Pierres de 

France προέτρεπε τη Γαλλία να διεκδικήσει την εθνική της ταυτότητα. «Πρέπει να 

επιστρέψουμε στο παρελθόν… η ιστορία δεν είναι άνυδρος στοχασμός, μία 

υποχώρηση στο χρόνο. Είναι η μνήμη ενός λαού. Δεν τον απομακρύνει, αλλά τον 

προτρέπει και τον ενθαρρύνει σε δράση». Στις 11 Νοέμβριου του 1918 υπογράφηκε 

η ανακωχή της Compiègne, η οποία σηματοδότησε την αρχή του τέλους του Α’ 

Παγκόσμιου Πολέμου με νικήτριες τις δυνάμεις της Αντάντ. Η επίσημη Συνθήκη 

λήξης του Πολέμου, εις βάρος των Κεντρικών Δυνάμεων, επήλθε με τη Σύνοδο 

Ειρήνης στο Παρίσι το 1919. 

Τον Δεκέμβριο του 1918, ο έμπορος των κυβιστών Léonce Rosenberg, ο οποίος 

είχε διαδεχθεί τον εξορισμένο Kahnweiler, ξεκίνησε μία σειρά μηνιαίων ατομικών 

εκθέσεων από τον Δεκέμβριο ως τον Ιούνιο στην Galerie de l’Effort moderne. Οι 

καλλιτέχνες με τη σειρά που εξέθεσαν ήταν, οι Laurens, Metzinger, Léger, Braque, 

Gris, Severini, Picasso, με έργα κυρίως της περιόδου του Πολέμου.212 Ενδιαφέρον 

προκαλεί η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων εκθέσεων, ενώ ήδη ο Vauxcelles 

είχε προαναγγείλει με τα δημοσιεύματά του το ολοκληρωτικό τέλος του Κυβισμού 

και όπως θα φανεί στη συνέχεια και άλλοι τεχνοκρίτες τον ακολούθησαν στη 

δριμεία κατηγορία προς το κίνημα. 

Επίσης, σημαίνον γεγονός αποτέλεσε η αλλαγή κατεύθυνσης ορισμένων 

τεχνοκριτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν οι τεχνοκριτικές του Allard, ο 

οποίος ενώ στα πρώτα χρόνια δράσης του κινήματος ανήκε στη γραμμή 

υπεράσπισής του, στη συγκεκριμένη περίοδο φαίνεται ενάντιος, κυρίως λόγω της 

στροφής στην παραστατική τέχνη και στην αναζήτηση της φύσης, καθώς τέθηκε 

κατά της εξάλειψης του θέματος από τους κυβιστές. Πρόσθετα παρατηρείται και 

αλλαγή στις τεχνοκριτικές του Vauxcelles, ο οποίος κατείχε τα ηνία των αρνητικών 
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τεχνοκριτικών για τον Κυβισμό και φαίνεται από το 1920 πιο δεκτικός. Με γνώμονα 

την εξομάλυνση του λόγου του Vauxcelles υπήρξαν και άλλες τεχνοκριτικές, οι 

οποίες είτε θα μεταβάλλονταν είτε θα απαλύνονταν από το 1920 και έπειτα, 

εξαιτίας της έντονης παρουσίας των Κυβιστών στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων και στο 

Salon de la Section d’Or. Ο Reverdy και o Rosenberg παρέμειναν ολοφάνερα 

υποστηρικτές του κινήματος. 

3.2) Εκθέσεις στην Galerie de l’Effort moderne 

Η έκθεση του Henri Laurens, ο οποίος φιλοτεχνούσε σε κυβιστική τεχνοτροπία 

από το 1915, πραγματοποιήθηκε στην Galerie de l’Effort moderne τον Δεκέμβριο 

του 1918.213 Ο Jean-Gabriel Lemoine214 με επικριτικό τόνο στην εφημερίδα 

L’Intransigneant έγραφε ότι ο καλλιτέχνης «ελπίζει να έρθει σε ρήξη με την 

αισθητική που προέρχεται από την Αναγέννηση προκειμένου να επιστρέψει στον 

Κλασικισμό, στην αρμονία και στην τάξη». Τόνισε την προτίμηση του Laurens στις 

γωνίες και όχι στις καμπύλες, σχολιάζοντας ότι «η γραμμή της ομορφιάς δεν είναι 

γωνιακή αλλά ημιτονοειδής». «Λυπούμαστε που μια αισθητική τόσο απλή 

παρουσιάζει μια τόσο περίπλοκη πτυχή» (εικ. 19). Ο Lemoine αν και φαίνεται 

επικριτικός για την κυβιστική τεχνική, αργότερα τον ίδιο μήνα υποστήριζε έντονα 

τον Πουρισμό και επισήμανε ότι «η νέα σχολή εκδηλώνει τη ζωτικότητα της 

γαλλικής τέχνης». Η πουριστική τέχνη, επεξηγεί με θετικό πρόσημο ο Lemoine, 

διέθετε κοινή βάση με την αισθητική του 17ου αιώνα, του Poussin και του Le Brun. 

Ο Salmon215 στο άρθρο του «Le semaine artistique» στις 15 Φεβρουαρίου του 

1919, με αφορμή τις εκθέσεις του Metzinger τον Ιανουάριο και του Léger τον 

Φεβρουάριο, στην Galerie de l’Effort moderne, αναθεώρησε τις απόψεις του ειδικά 

όσον αφορά την προτίμησή του στον Picasso. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο άρθρο δεν 

σχολίασε και δεν ανέφερε κανένα από τα εκτιθέμενα έργα, είτε του Metzinger είτε 

του Léger. Μίλησε για τις παρανοήσεις που υπήρχαν σχετικά με το κίνημα και 
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prétend à être naïf. Il espère ainsi, comme ses amis, rompe avec l'esthétique issue de la Renaissance 
pour revenir au classicisme, c'est-à-dire à l'harmonie et à l'ordre… On regrette qu'une esthétique si 
simple présente un aspect si complique, et qu'elle fasse notamment préférer les angles aux courbes, 
comme si on prenait à la lettre l'épithète cubiste, car l'expérience des siècles a prouvé que la ligne de 
beauté est sinusoïdale et non angulaire.» 
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 André Salmon, «Le semaine artistique», L’Europe Nouvelle, 15 Φεβρουαρίου 1919, 340.  
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τόνισε ότι όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν το κοινό είχε διαβάσει το βιβλίο216 του 

Metzinger και του Gleizes. Στη συνέχεια, αποκαθήλωσε τον Picasso από τη θέση του 

αρχηγού του Κυβισμού και τον αντικατέστησε με τον Braque. Ο Paul Dermée217 στο 

άρθρο του στο SIC με θέμα τον Metzinger, υπογράμμισε την ενότητα των κυβιστών 

ζωγράφων και ότι παρά τις αισθητικές τους διαφορές, το περιεχόμενο δεν άλλαζε. 

Για τον Metzinger ανέφερε ότι διατύπωνε με σαφήνεια τις ιδέες του και ο στόχος 

του ήταν να καταφέρει να προσδώσει μία συγκεκριμένη αξία στα συναισθήματα 

που προσλάμβανε από τον οπτικό κόσμο. 

3.3) André Salmon, «Origines et Intentions du cubisme» 

Ο Salmon218 επιχείρησε να καταγράψει στο άρθρο του στο Demain την 

καταγωγή και την πρόθεση του Κυβισμού. Αρχικά, τοποθέτησε την εμφάνισή του το 

1907 και επισήμανε ότι «η πρόθεση να δημιουργηθεί από την αρχή μία τέχνη που 

ονομάζεται κυβιστική, δεν προηγήθηκε της ανακάλυψής της». Έπειτα, ανέφερε τις 

συγκυρίες που συνέβαλαν στη δημιουργία της κυβιστικής τέχνης με απαρχή τον 

Picasso και το πρώιμο έργο του. Αναφέρθηκε στις συναντήσεις του καλλιτέχνη με 

τον Matisse, τον Braque, τον Derain, ποιητές και έναν «μυστηριώδη» μαθηματικό, 

στην επιρροή των αφρικανικών αγαλμάτων, που όλα αυτά συνέβαλαν στην 

ανάδυση του Κυβισμού. «Ο δεσμός είναι στενός, ισχυρός, άφθαρτος και συνεχής 

ανάμεσα σε όλα αυτά που φαίνεται ότι αντιτίθενται.» εννοώντας στοιχεία στην 

τέχνη των κυβιστών από τους Cézanne, Douanier Rousseau, Greco, Ingres, Georges 

Seurat και Chardin. Ο Salmon επεσήμανε όμως ότι το 1907 δεν υπήρχε τίποτα άλλο 

παρά ο Picasso, δίνοντάς του με αυτόν τον τρόπο τα εύσημα της δημιουργίας του 

Κυβισμού. 

Μίλησε για την επιθυμία των κυβιστών να προβάλλουν στα έργα τους 

ταυτόχρονα όλες τις πτυχές ενός αντικειμένου, χαρακτηρίζοντάς την «μέθοδο 

αποσύνθεσης που τείνει στην αναγέννηση της σύνθεσης». Ο Salmon επηρεασμένος 
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 Albert Gleizes & Jean Metzinger, 1912. 
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 Paul Dermée, «Metzinger», SIC, τχ. 42-43, 30 Μαρτίου-15 Απριλίου 1919, 13.  
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 André Salmon, «Origines et Intentions du cubisme», Demain, 26 Απριλίου 1919, 485-489. «En 
effet, l'intention de créer de toutes pièces un art dit cubiste ne précéda pas sa découverte... Le lien 
est étroit, et solide, et indestructible et continu entre tout cela qui semble s'opposer... ce désir 
moderne de rendre sensibles sur la toile toutes les faces d'un objet à la fois. Méthode de 
décomposition tendant à une renaissance de la composition… La grande loi qui domine l'esthétique 
nouvelle est la suivante: La conception t'emporte sur la vision.» 
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όπως γίνεται αντιληπτό από τα γραπτά του Raynal, όσον αφορά στην άποψη για τον 

Κυβισμό ως τέχνη της αντίληψης, ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ο νόμος της νέας 

αισθητικής ήταν: «Η ιδέα υπερισχύει της όρασης». 

3.4) Τεχνοκριτικές ενάντιες στον Κυβισμό 

Ο Vauxcelles219 στη στήλη του «Carnet des Ateliers» αναρωτιόταν ειρωνικά, 

«Και οι φίλοι μας οι κυβιστές... τί τους συμβαίνει; Δεν μιλάμε πια για αυτούς. Είναι 

λοιπόν νεκροί; Το θέμα είναι ότι αυτοί οι κύριοι κοιμούνται και το ρομβοειδές έχει 

εξαφανιστεί… Το κλισέ της «εννοιολογικής» τέχνης είναι πλέον παλιό... Οι κυβιστές 

καταρρέουν, φθείρονται, εξαφανίζονται. Δεν έχει μείνει κανένας από αυτούς». Ο 

τεχνοκρίτης επέμενε στις διατυπώσεις του όσον αφορά στο τέλος του κινήματος, 

περιφρονώντας την παρουσία των κυβιστών στις εκθέσεις στην Gallerie de l’Εffort 

moderne. Εθελοτυφλούσε πλήρως για τα θετικά ή τα αρνητικά δημοσιεύματα που 

αφορούσαν το κυβιστικό έργο ή τους κυβιστές ζωγράφους. 

Ο Allard220 στη δημοσίευσή του τον Μάιο στο Le Nouveau Spectateur ανέφερε 

ευθύς εξ αρχής, ότι το μέλλον της τέχνης εξαρτάται από την αποκατάσταση του 

θέματος και τοποθετήθηκε κατά της εξάλειψής του. Ήταν υπέρ της αρμονίας και της 

ομορφιάς και υποστήριξε ότι η ανάπτυξη ενός στοιχείου εις βάρος άλλων, αποτελεί 

παρακμή με βασικό αίτιό της, τη διακόσμηση. Εντόπισε την αρχή της εξάλειψης του 

θέματος την περίοδο του Ιμπρεσιονισμού, με αποκορύφωμα την ενσωμάτωση 

αντικειμένων μέσα στον πίνακα από τους κυβιστές (εικ. 20). Στη συνέχεια, μίλησε 

για τα πρώτα χρόνια δράσης του κινήματος και σημείωσε ότι ήταν από τους 

πρώτους που προσπάθησαν να ορίσουν τον Κυβισμό, τοποθετώντας τον Picasso, 

ομοίως με τον Salmon στο προαναφερθέν άρθρο του, ως αφετηρία του κινήματος 

αναφέροντας τους υπόλοιπους καλλιτέχνες ως παρακλάδια. 
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 Louis Vauxcelles, «Carnet des Ateliers », Le Carnet de la semaine, 20 Απριλίου 1919, 11. «Et nos 
amis les cubistes... que deviennent-ils? On ne parle plus d'eux. Ils sont donc morts? Le fait est que ces 
messieurs somnolent, et que le rhomboèdre disparait des devantures... Le poncif de l'art 
"conceptuel" est désormais aussi vieillot... Les cubistes s’effritent, s’effilochent, s’évaporent. Il ne leur 
reste plus personne... » 
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 Roger Allard, «L’avenir de la peinture», Le Nouveau Spectateur, 10 Μαΐου 1919, 3-9. «… de ces 
ouvrages supérieurs qui emplissent l'esprit d'un émouvant orgueil…Trois pommes sur un plat peuvent 
suffire à donner l'idée d'un peintre excellemment doué, mais un paysage de Claude Lorrain ou Les 
Bergers d'Arcadie, donnent une idée plus fière de l’art et de l'humanité.» 
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Η αρετή του Κυβισμού για τον Allard ήταν κάτι αρνητικό, λόγω της θεματικής 

ασάφειας, αλλά όπως ανέφερε, λόγω της δηλητηρίασης της Γαλλικής τέχνης από 

στιγμιαίες περιγραφές, εννοώντας τον Ιμπρεσιονισμό, ο Κυβισμός ήταν η πιο 

ευχάριστη επιρροή. Ως αρχή του Κυβισμού δήλωσε το έτος 1909 και ως λήξη «αυτής 

της σύντομης ηρωικής περιόδου» το 1912 με την έκθεση Section d’Or. Τέλος, 

θεώρησε ότι η αποκατάσταση του θέματος ήταν αναγκαία προκειμένου να 

παραχθούν έργα που γεμίζουν το μυαλό με «συγκινητική υπερηφάνεια» όπως τα 

έργα των Παλαιών Δασκάλων, αναφέροντας παραδειγματικά ένα τοπίο του Claude 

Lorrain ή το «Οι ποιμένες της Αρκαδίας (Les Bergers d'Arcadie)» του Nicolas Poussin.  

Στο La rose rouge συγκλίνουν οι απόψεις του Blaise Cendrars221 με αυτές του 

Vauxcellles, σχετικά με το τέλος του Κυβισμού. Ο ποιητής παραδεχόταν την ύπαρξη 

του κινήματος κατά τη διάρκεια του Πολέμου, διότι ήταν και το μοναδικό που 

άντεξε. Οι περιορισμοί των κυβιστικών φορμών, ανέφερε ότι δεν ανεδείκνυαν τις 

προσωπικότητες των ζωγράφων και τα έργα τους δεν έφεραν ομοιότητες. Με 

γνώμονα αυτό το επιχείρημα, κατέληξε στην ανυπαρξία κυβιστικής σχολής μετά τον 

Πόλεμο, διότι θεωρούσε ότι ήταν αδύνατο να συγχέονται τα έργα των κυβιστών 

ζωγράφων.   

Ο Jean-Gabriel Lemoine222 φαίνεται να περιφρονεί τον Κυβισμό στην κριτική 

του για την έκθεση του Picasso στην Gallery de l’Effort moderne. Αναφέρθηκε στον 

Picasso ως αληθινό και αυθεντικό καλλιτέχνη, όμως σχολίασε με αρνητικό τρόπο ότι 

ο καλλιτέχνης βρισκόταν σε διαρκή κινητικότητα λόγω της αντίληψής του πως η 

τέχνη ανανεωνόταν ομοίως με τη ζωή. Αυτή η κινητικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο 

υποστήριξε, από την αναζήτηση του εαυτού του. Τέλος, άφησε να εννοηθεί ότι ο 

Picasso πρέπει να απομακρυνθεί από τον Κυβισμό, για να δημιουργήσει 

ολοκληρωμένα έργα. 

O Paul Rosenberg πραγματοποίησε τον Οκτώβριο ατομική έκθεση του Picasso, 

η οποία περιελάμβανε, κυβιστικά και μη, έργα του καλιτέχνη. Ο Lemoine223 έγραψε 

στην Intransigneant, ότι τα λάθη και οι αδεξιότητες του Picasso, εννοώντας την 

                                                           
221
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 Jean-Gabriel Lemoine, «Les Arts, Picasso», L’Intransigneant, 29 Οκτωβρίου 1919. 
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κυβιστική τεχνική ήταν ένα επιδέξιο τέχνασμα. Θεωρούσε ότι ο καλλιτέχνης είχε 

κουραστεί από τον Κυβισμό και τον επαίνεσε που πλέον υποκλίνεται στον Ingres, 

τονίζοντας τη στροφή του Picasso προς την αναπαράσταση, ως ρήξη με το κίνημα. 

3.5) Το Σαλόν του Φθινοπώρου 1919 και το Σαλόν των Ανεξαρτήτων 1920 

Το Σαλόν του Φθινοπώρου εκείνης της χρονιάς παρουσίαζε μία στάσιμη 

κατάσταση των τεχνών κατά τη διάρκεια του Πολέμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

η τοποθέτηση του Allard224 στην κριτική του για το Σαλόν, ο οποίος εξέφρασε την 

απογοήτευσή του για το Σαλόν του 1919, εξαιτίας της ομοιότητας με εκείνο του 

1913. Εν μέρει αιτιολογούσε αυτό το αποτέλεσμα ως συνέπεια του Πολέμου, λόγω 

της ανάγκης για ασφάλεια και βεβαιότητα, η οποία ικανοποιείται με την 

επανάληψη των παρελθοντικών εργασιών. Κατήγγειλε επίσης ότι ίσως η σύγχρονη 

γενιά καλλιτεχνών δεν ήταν αυτή, η οποία θα θέριζε τη συγκομιδή του Κυβισμού, 

αλλά όπως έγραφε, παρουσιάζονταν και ευχάριστα αποτελέσματα με 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις εκείνες των Robert Lotiron και Favory. 

Σύμφωνος με τον Allard και έντονα απογοητευμένος εντοπίζεται στο άρθρο του 

για το Σαλόν του Φθινοπώρου o Jacques Olivier,225 όσον αφορά στην έλλειψη 

προόδου της τέχνης. Σημείωσε πρόσθετα την πλήρη έλλειψη καλλιτεχνικής 

συνοχής, γεγονός το οποίο τον οδήγησε στο ευχάριστο για εκείνον συμπέρασμα, ότι 

αν και υπήρχαν κάποιοι επιζώντες των σχολών, η εποχή αυτή έφτανε στο τέλος της. 

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε για τον Κυβισμό ότι αντιστεκόταν και δεν ήταν νεκρός, 

όμως δεν υπήρχε τίποτα το ενδιαφέρον στα έργα των κυβιστών, εξετάζοντας την 

εμφάνιση του Picabia και του Gleizes στο Σαλόν. «Ο Κυβισμός στο Σαλόν του 

Φθινοπώρου είναι μόνο μια ανάμνηση.» 

Στα εγκαίνια του Σαλόν των Ανεξαρτήτων ο Lemoine226 στο άρθρο του στην 

Intransigneant παραδέχτηκε ότι ήταν σφάλμα η διακήρυξη του τέλους του 
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 Roger Allard, «Le Salon d’Automne», Le Nouveau Spectateur, 25 Οκτωβρίου-10 Νοεμβρίου 1919, 
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demain.» 
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Κυβισμού. Κατέληξε να αναθεωρήσει τις προηγούμενες δηλώσεις του, λόγω της 

πληθώρας κυβιστικών έργων στο Σαλόν τα οποία εντοπίζονταν, όπως ανέφερε, 

ιδιαίτερα στον πρώτο αλλά και στον τρίτο τομέα της έκθεσης. Επιπλέον, προέτρεπε 

το κοινό να επισκεφτεί την έκθεση, θετικά διακείμενο, διότι ο εν λόγω θεσμός 

«μπορεί να ειπωθεί ότι είναι το εργαστήριο της τέχνης του αύριο». Τέλος, 

ισχυρίστηκε σε γενικότερο πλαίσιο, ότι το Σαλόν των Ανεξαρτήτων ήταν το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της γαλλικής τέχνης, χωρίς αυτό να προϋπέθετε την 

αποδοχή όλων των προβαλλόμενων έργων των τριάντα χρόνων ύπαρξης του 

θεσμού. 

Επιπλέον, σχετικά με το Σαλόν των Ανεξαρτήτων έγραψε και ο Vauxcelles227 στη 

στήλη του στο Carnet de la semaine, ο οποίος εμφανιζόταν πιο δεκτικός συγκριτικά 

με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις του. Αρχικά, παρατήρησε την εξέλιξη στο έργο 

των κυβιστών υποστηρίζοντας ότι ήταν η μοναδική σχολή ζωγραφικής, η οποία 

βασίστηκε στη θεωρία και κατέληξε στη δημιουργία των έργων. Οι κυβιστές αν και 

είχαν απορρίψει το θέμα στα έργα τους και είχαν στραφεί στην αφαίρεση, 

ισχυρίστηκε ο Vauxcelles, πλησίασαν πλέον πιο κοντά στη φύση και αυτός ήταν ο 

βασικός λόγος που ο ίδιος φαίνεται πιο μαλακός στις δηλώσεις του. Στην ανάγνωση 

των κυβιστικών έργων ο τεχνοκρίτης διέκρινε αναφορές του θέματος και οι 

καλλιτέχνες μετριάζοντας τη σκληρότητά τους, προσέδιδαν στα έργα τους πλέον 

τόση ευαισθησία όση και ευφυΐα. 

3.6) 1920: Η έκθεση της Section d’or  

Έπειτα από την ηχηρή εμφάνιση των κυβιστών στο Σαλόν των Ανεξαρτήτων 

ακολούθησε η έκθεση της Section d’or στις 5 Μαρτίου στην γκαλερί La Boétie. Ο 

Vauxcelles228 στην κριτική του για την έκθεση φαίνεται συγκαταβατικός προς τους 
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 Louis Vauxcelles, «Carnet des ateliers, Les Indépendants», Carnet de la semaine, 1 Φεβρουαρίου 
1920. 
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 Louis Vauxcelles, «Carnet des ateliers, Section d’or», Carnet de la semaine, 14 Μαρτίου 1920, 8. 
«Ladite "Section" est, vous le savez, le musée cubiste…M. Braque…qui est, en dépit de tout, un vrai 
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des auteurs difficiles qui méritent bien deux visites. Mon impression première n'est pas modifiée. Le 
meilleur du lot est sans contredit M. Georges Braque, de qui la petite nature morte est charmante, de 
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κυβιστές. Σχολίασε τη συγκεκριμένη έκθεση ως κυβιστικό μουσείο και σε αντίθεση 

με την προηγούμενη του 1912, ισχυρίστηκε ότι ήταν πιο σοβαρή, επειδή 

παρουσιάστηκαν κυβιστές με βαθιά πίστη στην τέχνη τους. Ιδιαίτερη συμπάθεια 

έδειχνε στο έργο του Braque σχολιάζοντάς το ως γοητευτικό και τον ίδιο ως 

«πραγματικό ζωγράφο, εκλεπτυσμένο χρωματιστή». Τέλος, επισήμανε την απουσία 

των Metzinger και Gris από την έκθεση, οι οποίοι στα έργα τους στην έκθεση των 

Ανεξαρτήτων φανέρωσαν ευαισθησία στον υπαινιγμό του θέματος. 

Ο Jacques-Émile Blanche229 σχολίασε τον σκοπό των πραγματικών κυβιστών στη 

Section d’Or, ο οποίος ήταν η προβολή της έρευνάς τους και ο εμπλουτισμός της 

ζωγραφικής με νέες πλαστικές αξίες. Οι κυβιστές δεν απευθύνονταν στο κοινό για 

να το εκφοβίσουν και όπως ισχυρίστηκε, θα επέστρεφαν στην κλασική παράδοση 

παρά τις επαναστατικές τους εμφανίσεις, διότι αναζητούσαν την πειθαρχία. 

Στο Comoœdia ο René-Jean230 έγραφε για τη Section d’Or παρόμοιες απόψεις 

με τον Vauxcelles αναφορικά με το έργο του Braque, τονίζοντας τη γαλήνη και την 

αρμονία. Επίσης, σχολίασε τη σημασία του συρμού αναφέροντας ότι «κάποιοι 

κυβιστές είναι κυβιστές επειδή βρισκόμαστε στο 1920» και εάν οι ίδιοι καλλιτέχνες 

ζούσαν νωρίτερα θα άνηκαν στους ιμπρεσιονιστές. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε επί 

του θέματος ότι συμφωνεί με τον Blanche πως η μόδα είχε αξιοσημείωτο ρόλο στην 

επιλογή του στυλ.  

3.7) Προσπάθειες νομιμοποίησης του Κυβισμού 

3.7α) Henri Kahnweiler, «Der Weg zum Kubismus» 

Οι συγκεκριμένες εκθέσεις του 1920 απέδειξαν τη ζωτικότητα του κινήματος 

ακόμα και μετά τον πόλεμο, διαψεύδοντας ακόμα και τους πιο αιχμηρούς κριτές. Το 

1920 ήταν η χρονιά που εκδόθηκε στα Γερμανικά το βιβλίο του Henri Kahnweiler 

Der Weg zum Kubismus, το οποίο είχε γράψει κατά τα έτη 1914-1915 όντας 
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3. «Ils se proposent seulement d'enrichir la peinture de nouvelles valeurs plastiques, et malgré leur 
allure révolutionnaire, ils retourneront à la tradition classique. Ce qu'ils cherchent c'est une 
discipline.» 
230

 René-Jean [René Hippolyte Jean], «Les Petites Expositions», Comoœdia, 13 Μαρτίου 1920, 2. 
«…car quelques cubistes sont cubistes parce que nous sommes en l'année 1920. Ils auraient fait de 
l'impressionnisme, il y a quarante ans… Blanche a grandement raison d'insister sur le rôle de la mode 
dans le choix d'une écriture.» 
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εξόριστος.231 Ο κατ' εξοχήν έμπορος των κυβιστών διευκρίνισε ότι δεν είχε την 

πρόθεση να δημιουργήσει μία πλήρης ιστορία του Κυβισμού και στόχευε στην 

ανάδειξη της θέσης του κινήματος εντός της ιστορίας της τέχνης και στην προβολή 

των κινήτρων των Picasso και Braque. 

Ο Kahnweiler αντιλαμβανόταν το έργο τέχνης ως συνδυασμό της 

αναπαράστασης ενός αντικειμένου της φύσης και της κατασκευής του στη 

δυσδιάστατη επιφάνεια του καμβά. Έτσι, εξήγησε ότι το πρόβλημα της μοντέρνας 

τέχνης ήταν η εύρεση των τεχνικών μεθόδων, οι οποίες θα επέφεραν την ισορροπία 

ανάμεσα στην κατασκευή (aufbau) και στην αναπαράσταση (Darftellung). Η 

συνέπεια της σύγκρουσης των δύο πόλων είχε ως αποτέλεσμα τις εμφανείς 

παραμορφώσεις της φόρμας. Με την έννοια της παραμόρφωσης ο Kahnweiler 

διευκρίνισε, ότι αναφερόταν στην παραμόρφωση του αντικειμένου, η οποία 

πραγματοποιούταν στο μυαλό του θεατή, κατά τη σύγκριση της πραγματικής 

εικόνας του αντικειμένου στον πίνακα και της ίδιας εικόνας που υπήρχε στη μνήμη 

του θεατή. Η ζωγραφική όφειλε να αναπαριστά αυτό που υπήρχε στη φύση, 

γεγονός το οποίο ανέφερε για το έργο του Picasso «Δεσποινίδες της Αβινιόν (Les 

Demoiselles d'Avignon)» (εικ. 21). 

Οι προσπάθειες του Picasso και του Braque προσανατολισμένες προς την 

επίλυση της σύγκρουσης της περιγραφής και της κατασκευής, καρποφόρησαν κατά 

τον συγγραφέα το 1910 και κατάφεραν να αποφύγουν τις δυσκολίες, δηλαδή την 

παραμόρφωση. Ο Kahnweiler όρισε το έτος 1910 ως σημείο τομή για το κίνημα 

λόγω της χρήσης νέων μεθόδων, της ολοκληρωτικής διάλυσης των περιγραμμάτων 

και της τοποθέτησης γραμμάτων ή άλλων υλικών πάνω στον καμβά. Η τεχνική του 

κολάζ το 1912 και η ολοκληρωτική διάλυση των περιγραμμάτων επισημάνθηκε ότι 

ήταν προεκτάσεις των ιδεών του 1910. 

Ο Kahnweiler ανέφερε τη διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών ιδιοτήτων 

του αντικειμένου του John Locke. Ο Locke ονόμασε ως ποιότητες του αντικειμένου 

τις δυνάμεις που γεννούν στο πνεύμα μία ιδέα και τις διαχώρισε σε πρωτεύουσες 

και δευτερεύουσες ποιότητες. Οι πρωτεύουσες ιδιότητες είναι απόλυτα αχώριστες 

από το αντικείμενο, διατηρούνται αμετάβλητες και αναλλοίωτες και από αυτές 
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 Henri-Daniel Kahnweiler, 1920, 17-18, 19-20, 24-28, 30-34, 39-41. «deren verschiedene 
Vorstellungen zueinander hinzutun, und ihre Mannigfaltigkeit in einer Erkenntnis begreifen». 
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δημιουργούνται απλές ιδέες στο πνεύμα, όπως το μέγεθος, το σχήμα, η κίνηση. Οι 

δευτερεύουσες ιδιότητες των αντικειμένων βάσει του Locke, σχηματίζονται στον 

νου μέσω των πρωτογενών ιδιοτήτων και δεν υπάρχουν πραγματικά στη φύση των 

αντικειμένων, όπως το χρώμα, η μυρωδιά και η γεύση.232 Συγκεκριμένα, ο 

Kahnweiler σχολίασε την επιθυμία των κυβιστών να διατηρήσουν αυτές τις 

πρωτογενείς ποιότητες, οι οποίες στη ζωγραφική ήταν η μορφή και η θέση του 

αντικειμένου στο χώρο. Το χρώμα και η απτική ποιότητα του αντικειμένου, τα οποία 

ήταν οι δευτερογενείς, απλά υποδηλώνονται από τους καλλιτέχνες, αφήνοντας στο 

μυαλό του θεατή την ενσωμάτωσή τους στο αντικείμενο. Ο Kahnweiler υποστήριξε, 

ότι με αυτόν τον τρόπο οι καλλιτέχνες δεν δεσμεύονταν από μία οπτική εικόνα, 

αλλά είχαν την πλήρη ελευθερία και απορρίπτει κατά επέκταση την ευχαρίστηση ως 

κριτήριο της δημιουργίας του έργου. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο δίπολο ανάλυσης και σύνθεσης, εξηγώντας ότι 

ο καλλιτέχνης με σκοπό να προβάλει τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά μπορεί να τα 

απεικονίσει με διάφορες παρουσιάσεις του ίδιου αντικειμένου. Ο καλλιτέχνης 

παρήγαγε μία αναλυτική μελέτη του αντικειμένου, την οποία ο θεατής καλούταν να 

συγχωνεύσει μέσα στο μυαλό του. Όσον αφορά στη μέθοδο της σύνθεσης, ο 

συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι ο καλλιτέχνης θα μπορούσε, εκτός από μία αναλυτική 

περιγραφή του αντικειμένου, να δημιουργήσει μία σύνθεσή του. 

3.7β) André Salmon, «L’art Vivant» 

                                                           
232

 John Locke, Δοκίμιο για την Ανθρώπινη Νόηση, επιμέλεια Κ. Μετρινού, μετάφραση Γρ. Λιονή, 
Βιβλίο ΙΙ, Κεφ. 2, Αναγνωστίδης, Αθήνα χ.χ., 59-60. «Οι ιδιότητες που έτσι παρατηρούνται στα 
σώματα, είναι: Πρώτον, τέτοιες όπως είναι απόλυτα αχώριστες απ’ το σώμα, σ’ οποιαδήποτε 
κατάσταση κι αν βρίσκεται αυτό · και τέτοιες όπως σε όλες τις αλλοιώσεις και τις μεταβολές που το 
σώμα υφίσταται και ενώ όλες οι δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω σ’ αυτό, ωστόσο 
αυτό σταθερά τις διατηρεί· και τέτοιες όπως η αίσθηση, σταθερά τις βρίσκει σε κάθε μέρος της ύλης, 
που έχει αρκετό όγκο για να γίνουν σ’ αυτό αντιληπτές· και η διάνοια τις βρίσκει αχώριστες από κάθε 
μέρος της ύλης, αν και λιγότερο, όταν γίνονται χωριστά αντιληπτές απ’ τις αισθήσεις μας. Αυτές τις 
ονομάζω πρωταρχικές ή πρωτεύουσες ιδιότητες του σώματος, που παράγει απλές ιδέες σε μας, 
δηλαδή στερεότητα, έκταση, σχήμα, κίνηση ή ηρεμία, και αριθμό. Δεύτερον, τέτοιες ιδιότητες, που 
δεν είναι πραγματικά στα ίδια τα αντικείμενα παρά δυνάμεις για να παράγουν διάφορα αισθήματα 
σε μας απ’ τις πρωτεύουσες ιδιότητες λ.χ. απ’ τον όγκο, το σχήμα, την υφή, και κίνηση απ’ τα 
ανεπαίσθητα μέρη τους, παράγουν χρώματα, ήχους, γεύσεις κλπ. Αυτές τις καλώ δευτερεύουσες 
ιδιότητες…» 
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Την ίδια χρονιά, ο Salmon δημοσίευσε το βιβλίο του L’art Vivant,233 στο οποίο 

πραγματευόταν την τέχνη του 20ου αιώνα αναφερόμενος σε χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ζωγράφων. Για τον Κυβισμό και τους κυβιστές ζωγράφους αφιέρωσε 

μέρος της μελέτης του, ξεκινώντας με το προαναφερθέν άρθρο του «Origines et 

intentions» του 1919. Έπειτα, παρέθεσε κεφάλαια, στα οποία ασχολήθηκε με τους 

βασικούς κυβιστές, τους Braque, Léger, Metzinger, Gris και Gleizes. Επίσης, 

αφιέρωσε μια υποενότητα στους σύγχρονους νέους καλλιτέχνες Henry Hayden, 

Villon, Serge Ferat, Severini, Irene Lagut, María Blanchard, Laurens, Rivera, οι οποίοι 

φανέρωναν στις συνθέσεις τους ένθερμα, όπως έγραφε, τα ανθρώπινα πάθη. 

Επανέφερε τη συζήτηση της πρώτης περιόδου του κινήματος σχετικά με την 

αντίληψη, η οποία υπερείχε της όρασης. Ο Salmon τοποθέτησε το δίπολο 

αντίληψης-όρασης ως τον μεγάλο νόμο που κυριαρχούσε σε αυτή τη νέα αισθητική, 

προβάλλοντάς το ως δεδομένο. Ακόμα ένα θέμα το οποίο προσέγγισε ο Salmon 

ήταν η παραμόρφωση των μορφών εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Σχολιάζοντας 

τον Picasso ανέφερε ότι οδηγήθηκε σε βίαιες αποσυνθέσεις, εξαιτίας της ανησυχίας 

του για την αξία του όγκου μέσα στο χώρο και απέρριψε την ομορφιά στα έργα του. 

«Ο άνθρωπος που έκανε τον Θεό με τη δική του εικόνα, αγαπούσε αυτή την εικόνα 

ως βάρβαρος». 

Ο συγγραφέας στο L’Art Vivant, όπως και σε άλλα κείμενα αυτής της περιόδου, 

πρόβαλε τη μετατόπιση του ενδιαφέροντός του από τον Picasso στον Braque, ως 

αρχηγό του κινήματος.234 Ο Picasso, σχολίασε ο Salmon, ήταν πέρα από το κίνημα 

και εκ διαμέτρου αντίθετος από τον Braque, τον οποίο επαινούσε ο τεχνοκρίτης 

δηλώνοντας ότι ήταν από τη φύση του ζωγράφος. Η επαφή του Braque με τον 

Picasso, του οποίου η εξέγερση υποστήριξε θα εκτιμηθεί σύντομα, τον έκανε να 

αμφισβητήσει όλα τα πράγματα. 

3.7γ) Albert Gleizes, «Du cubisme et des moyens de le comprendre» 
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 André Salmon, L’art Vivant, Crès et Cie, Παρίσι 1920, 109-112, 119, 121-2, 149. «La grande loi qui 
domine l'esthétique nouvelle est la suivante: La conception l'emporte sur la vision... Or, l'homme qui 
fit Dieu à son image chérit en barbare cette image.»  
234

 Βλέπε στο André Salmon, «Picasso», L’esprit Nouveau, 1920, 61, στο οποίο γράφοντας για τον 
Picasso τόνισε ότι δεν είναι αρχηγός του Κυβισμού.  
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Ο Gleizes στη μελέτη του Du cubisme et des moyens de le comprendre235 

ανέλυσε τα κύρια ζητήματα της κυβιστικής τέχνης προκειμένου να την καταστήσει 

κατανοητή. Ενδιαφέρουσα εντοπίζεται η διατύπωσή του για τη χρήση των 

γεωμετρικών διαστάσεων στα έργα, στην οποία ανέφερε ότι η ζωγραφική 

πραγματοποιείται σε μία επιφάνεια δύο διαστάσεων. Κάθε ισχυρισμός για τρεις και 

πλέον διαστάσεις αποτελούσε μία απομίμηση της τρισδιάστατης υλικής 

πραγματικότητας και δεν θα μπορούσε να είναι πραγματοποιήσιμος στη 

δυσδιάστατη επιφάνεια του καμβά. Ο Gleizes ισχυρίστηκε ότι ο ζωγράφος που 

προσπαθούσε να εκφραστεί σε τρεις διαστάσεις παρουσίαζε μία ψευδαίσθηση της 

πραγματικότητας και όφειλε να δουλεύει αποκλειστικά στις δύο διαστάσεις που 

του παρέχονταν.  

Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο Κυβισμός, συνδεδεμένος με τον κύβο που δηλώνει 

τον όγκο άρα τις τρεις διαστάσεις, ήταν μία περίοδος που βοήθησε τους ζωγράφους 

να ανακαλύψουν τους νόμους της ζωγραφικής στην ουσία της. Ο καλλιτέχνης 

σχολίασε ότι η ζωγραφική δεν ήταν μίμηση των φυσικών αντικειμένων, αλλά μία 

πνευματική αποτύπωση του έξω κόσμου. Ο ζωγράφος, εξήγησε ο Gleizes, λάμβανε 

ως αφετηρία τον υλικό κόσμο και αφαιρούσε την πραγματικότητά του προκειμένου 

να φτάσει το πνεύμα. «Ξεκινώντας από το προσωρινό, τείνει προς το αιώνιο.»  

3.7δ) Léonce Rosenberg 

Ο Léonce Rosenberg στο βιβλίο του Cubisme et tradition,236 το κείμενο του 

οποίου χρησιμοποιήθηκε ως πρόλογος στον κατάλογο της έκθεσης Jeune peinture 

française του Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς, διατύπωσε την άποψή του για την 

παράδοση και τη σχέση της με τον Κυβισμό. Εξ αρχής τοποθετήθηκε αναφερόμενος 

στην εχθρότητα με την οποία αντιμετωπιζόταν κάθε νέο καλλιτεχνικό κίνημα, καθώς 

η ασυμφωνία των ανθρώπων διαφορετικών εποχών ήταν η συνέπεια της έλλειψης 

κατανόησης της διαφορετικής διανοητικής στάσης που έφερε κάθε εποχή. Στη 

συνέχεια, διέκρινε δυο κατηγορίες ανθρώπων σχετικά με το ζήτημα, αυτούς που 
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 Albert Gleizes, Du cubisme et des moyens de le comprendre, Editions «La Cible», Παρίσι 1920, 18-
19, 23, 44. «Partant du temporaire elle tend vers l’éternel.» 
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 Léonce Rosenberg, Cubisme et tradition, Éditions de L'Effort Moderne, Παρίσι 1920, 3-5, 9-10, 12. 
«Il fait œuvre de démolisseur. Son travail cependant a préparé la venue…: du Constructeur... Cet 
effort échappe à l'analyse, il porte en lui tout le mystère de l'Art. Enfin le résultat  devient le tableau 
dont la Beauté est le rayonnement.» 
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νόμιζαν ότι υπερασπίζονταν την παράδοση και αναζητούσαν παλιές εμφανίσεις, οι 

οποίες ήταν οικίες στην όρασή τους, θεωρώντας εχθρικές τις καινοτόμες εμφανίσεις 

και σε αυτούς οι οποίοι ήταν αντίθετοι στα καθιερωμένα παραδοσιακά συστήματα 

και διαμαρτύρονταν με υπερβολές στις φόρμες και στο χρώμα. «Λειτουργεί ως 

κατεδαφιστής. Το έργο του προετοιμάζει την άφιξη… του Κατασκευαστή». 

Η παγκόσμια παράδοση, ισχυρίστηκε ο Rosenberg, αντιπροσώπευε τον κανόνα 

που πειθαρχούσε το ανθρώπινο πνεύμα. Έτσι, όταν ο άνθρωπος υποτασσόταν στις 

αισθήσεις του και παρέκκλινε από τον κανόνα, η τέχνη γινόταν ανάγκη μίμησης και 

όχι μία ανάγκη που προέρχεται από την απαίτηση του πνεύματος. Ο συγγραφέας 

κατέληξε ότι η απώλεια της παράδοσης είχε ως αποτέλεσμα την αρχή της παρακμής 

και για την αναβίωσή της απαιτείται ένας νέος ενθουσιασμός. 

Ο πρώτος καλλιτέχνης ενάντια στον οπτικό ρεαλισμό ήταν ο Cézanne, στον 

οποίο οι κυβιστές όφειλαν το πνεύμα της κατασκευής, το οποίο μάλιστα είχαν 

αναπτύξει και τελειοποιήσει, κατά την κρίση του Rosenberg, τόσο που θα είχε 

εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο τον Cézanne. Οι κυβιστές δεν προσπάθησαν να 

μιμηθούν τη φύση, αλλά να κατασκευάσουν τα πλαστικά ισοδύναμα των φυσικών 

αντικειμένων δημιουργημένα από το πνεύμα. Περιέγραφε τη ζωγραφική ως 

αυτόνομο αντικείμενο, τονίζοντας στο κείμενό του την εγγενή αξία της κατασκευής 

με τη φράση ότι ήταν «όμορφη από μόνη της». Έπειτα, εξηγούσε τη διαδικασία 

κατασκευής ενός τέτοιου έργου τέχνης αναφέροντας ότι ο καλλιτέχνης 

λαμβάνοντας στοιχεία από την εξωτερική πραγματικότητα, αφού τα ανέλυε, 

συνέθετε τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία του αντικειμένου. Ο Rosenberg 

εξηγούσε ότι η μετάβαση από το μοτίβο στο αντικείμενο απαιτούσε την αισθητική 

του καλλιτέχνη και το πέρασμα από το αντικείμενο σε όλο το έργο πρόβαλε την 

τεχνική και το συναίσθημά του. «Αυτή η προσπάθεια… εμπεριέχει όλο το μυστήριο 

της Τέχνης. Το αποτέλεσμα γίνεται ο πίνακας του οποίου η Ομορφιά είναι η 

λάμψη.» 

Επιπρόσθετα, ο Rosenberg σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα σχετιζόμενο με 

τον Κυβισμό, της διάκρισης της όρασης με την αντίληψη. Ανέφερε τη χρήση μίας 

ιδανικής προοπτικής προερχόμενης από το πνεύμα, δηλαδή την αντίληψη, 

αντικαθιστώντας την προοπτική της όρασης. Μέσω του πνεύματος οι κυβιστές 

απέφυγαν τις διαστάσεις της όρασης και έδωσαν στις φόρμες των έργων τους τις 
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διαστάσεις της Ιδέας, απαλλαγμένοι από τις αισθήσεις, κατέληγαν στην εύρεση της 

ισορροπίας εντός της οπτικής παραμόρφωσης.   

Στο L’esprit Nouveau το 1921 ο Rosenberg με το κείμενο «Parlons Peinture»,237 

ανακαλεί το κείμενο238 του Georges Braque, τόσο λόγω της μορφής, με το κείμενο 

διαμορφωμένο σε δηλώσεις, όσο και εξαιτίας του περιεχομένου με την 

αναδιατύπωση κάποιων αποφθεγμάτων του καλλιτέχνη. Ανέφερε τη δήλωση του 

καλλιτέχνη «Αγαπώ τον κανόνα που διορθώνει το συναίσθημα», σχολιάζοντάς την 

καθώς φανέρωνε την ευαισθησία του στην αναζήτηση της πειθαρχίας. Ο Rosenberg 

ισχυρίστηκε ότι στην τέχνη ο κανόνας εφαρμοζόταν από την αρχή μέχρι το τέλος, 

ενώ το συναίσθημα περιέχεται μόνο στο αποτέλεσμα. Διατυπώνει ανάλογα με τον 

Braque: «Αγαπώ την αίσθηση που εξανθρωπίζει τον κανόνα». 

Στο βιβλίο του Cubisme et empirisme239 επισήμανε την ιδέα της ζωγραφικής ως 

αυτόνομο αντικείμενο επαναλαμβάνοντας τις απόψεις του από το Cubisme et 

tradition του 1920. Επίσης, σχολίασε ότι «η παρακμή της τέχνης ξεκινά όταν, από 

την ανάγκη δημιουργίας, περνά ανεπαίσθητα στην επιθυμία να μιμηθεί, όταν το 

πνεύμα της ανάλυσης αντικαθιστά σταδιακά το πνεύμα της σύνθεσης». Η εποχή του 

πίστευε ότι βίωνε την αναγέννηση του πνεύματος και στην τέχνη ο Κυβισμός 

αντιπροσώπευε την εν λόγω αναγέννηση με την επαναφορά βασικών αρχών. 

3.7ε) Maurice Raynal, «Juan Gris» & «Exposition Picasso» 

O Gris ανέφερε στον Raynal240 ότι η τέχνη του «είναι μία τέχνη της σύνθεσης», 

καθώς δούλευε με τη φαντασία και προσπαθούσε να υλοποιήσει αυτό που ήταν 

αφηρημένο. Ξεκινώντας από το γενικό, μία αφαίρεση όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης, 

επιθυμούσε να φτάσει στο συγκεκριμένο και από την αφαίρεση να δημιουργήσει 
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 Léonce Rosenberg, «Parlons Peinture…», L‘esprit Nouveau, τχ. 5, 1921, 578-584. «J'aime le 
sentiment qui humanise la règle…» 
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 Georges Braque, «Pensées et réflexions sur la peinture», Nord-Sud, 1 Δεκεμβρίου 1917. Ο έμπορος 
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ένα πραγματικό γεγονός. Ο Raynal241 σχολιάζοντας την έκθεση του Picasso, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στην γκαλερί του Paul Rosenberg και περιελάμβανε πλήθος 

έργων του καλλιτέχνη από το 1906 ως το 1921, εκδήλωσε τον θαυμασμό του για την 

επιλογή των έργων καθώς ήταν η πιο ολοκληρωμένη έκθεση μέχρι τότε και πρόβαλε 

την ποικιλομορφία στο έργο του Picasso. Ο Raynal έδειχνε δύσπιστος με τις 

αναφορές της επιστροφής του Picasso στη ρεαλιστική τέχνη και τη ρήξη του με τον 

Κυβισμό, λόγω αυτής της φαινομενικής επιστροφής. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι 

δεν τέθηκε θέμα ρήξης με τον Κυβισμό και επιστροφής στο Ρεαλισμό, αλλά εξέλιξης 

και προόδου του καλλιτέχνη. 

3.7στ) George Waldemar στο L’esprit Nouveau 

Ο George Waldemar, υποστηρικτής των νεωτερικών τάσεων της τέχνης, έπειτα 

από την αποστράτευσή του τον Σεπτέμβριο του 1919, έγινε ο Γενικός Γραμματέας 

του περιοδικού L’Amour de l’art υπό τη διεύθυνση του Louis Vauxcelles. Ο 

Waldemar καταλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη θέση σε τόσο νεαρή ηλικία, ήταν 

μόλις 27 ετών, όπως σχολίασε ο Yves Chèvrefils Desbiolles έγινε περιζήτητος. 

Κατείχε εξέχουσα θέση στην καλλιτεχνική σκηνή του Παρισιού και ακολούθησε μία 

πορεία με πληθώρα δημοσιεύσεων και οργανώσεις εκθέσεων.242 

Στο άρθρο του στο L’Esprit Nouveau243 αναφερόταν στον Braque και κατά 

επέκταση στην τέχνη του Κυβισμού. Ασχολήθηκε με το ζήτημα των πολλαπλών 

οπτικών και τόνισε ότι με την παρουσίαση του αντικειμένου από όλες τις πλευρές, 

επιλύονταν προβλήματα των τριών διαστάσεων χωρίς την παραβίαση των νόμων 

της επιφάνειας. Επιπλέον, έκανε λόγο για τη διαμόρφωση του βάθους με άλλα 

μέσα από αυτά που ήταν αποδεκτά μέχρι τότε και σχολίασε ότι η αντιπαράθεση των 

επιφανειών σε διαφορετικά μεγέθη καταλήγουν στο σχηματισμό ποιοτικού βάθους, 

χωρίς να σπάνε την επίπεδη επιφάνεια του καμβά. Συγκεκριμένα για τον Braque 

υπογράμμισε ότι ήταν ένας πραγματικός ζωγράφος: «σκέπτεται σα ζωγράφος, 

βλέπει ως ζωγράφος, εκφράζεται ως ζωγράφος. Δεν είναι ένας ταχυδακτυλουργός 

αφαίρεσης». Εκδήλωσε όμως τη δυσαρέσκεια του για την αφαιρετική τέχνη. Ο 
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Waldemar τάχθηκε υπέρ της κυβιστικής ζωγραφικής του Braque όπως δήλωσε, διότι 

ήταν ένας κόσμος με μεγαλύτερη αυτονομία από αυτόν της φύσης, δεν 

παραμορφωνόταν με διακοσμητικά στοιχεία (εικ. 22).244  

Την ίδια χρονιά ο Waldemar245 έγραψε για την έκθεση των βασικότερων 

κυβιστών ζωγράφων, όπως τους προσδιόρισε, στην Gallerie de l’Effort moderne. 

Επεσήμανε βασικά χαρακτηριστικά της κυβιστικής τέχνης εξηγώντας ότι οι κυβιστές 

δεν εφάρμοζαν τους νόμους που ακολουθούσε το σύστημα της όρασης, αλλά οι 

ίδιοι έδιναν το γεωμετρικό σχέδιο των αντικειμένων, δίχως να λαμβάνουν υπόψη 

τους την παραμόρφωση της προοπτικής. Η κυβιστική αισθητική όπως ανέφερε 

παρείχε μία νέα γλώσσα, μέσω της οποίας ο καλλιτέχνης αντιλαμβανόταν και 

σχεδίαζε με γνώμονα τα χρώματα και τα σχήματα και όχι τα αντικείμενα. Ο 

Waldemar αναφέρθηκε στη σημασία της χρήσης των αυθεντικών αντικειμένων 

πάνω στον καμβά από τον Braque και τον Picasso, διότι με τη συγκεκριμένη τεχνική 

οι καλλιτέχνες απέδιδαν ρεαλιστικά το θέμα. Ειδικότερα, σχολίασε τη χρήση αυτών 

των αντικειμένων στα έργα ως σημεία αναφοράς που επέτρεπαν στον θεατή να 

ανακαλέσει συγκεκριμένες αναμνήσεις, με σκοπό τη δημιουργία άμεσων δεσμών 

μεταξύ της τέχνης και της φύσης. 

Ο Waldemar στάθηκε έπειτα στις περιπτώσεις των προαναφερθέντων 

καλλιτεχνών, κατηγοριοποιώντας αρχικά τους Braque, Gris, Metzinger, Léger και 

Hayden ως αυτούς που ένωσαν τα αντικείμενα και ακολούθησαν τις κυβιστικές 

αρχές της κατασκευής, ενώ ανέφερε στην αντίπερα όχθη τους Picasso και Gleizes, οι 

οποίοι χρησιμοποίησαν στα έργα τους επίσημα συστήματα.246 Αρχικά, για τα έργα 

του Picasso σχολίασε την εντύπωση της τέλειας αρμονίας που δημιουργούσαν στον 

παρατηρητή, όμως με την κατάχρηση των αιχμηρών διαγώνιων με τις οποίες ο 
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Waldemar διαφώνησε ευθέως, δεν διευκολυνόταν η διατήρηση της επίπεδης 

αρμονίας του καμβά.  

Έπειτα, εξέτασε την περίπτωση του Metzinger τονίζοντας ιδιαίτερα τη 

στασιμότητά του, αλλά αναγνώριζε τη συμβολή του καλλιτέχνη στην ανάπτυξη του 

Κυβισμού. Αξίζει να αναφερθεί πρόσθετα η συμπάθειά του στον Juan Gris247, τον 

οποίο θεωρούσε τον πιο ειλικρινή καλλιτέχνη που παρέμενε σε κάθε έργο του 

πιστός στον εαυτό του. «Μόνο ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης σε συνδυασμό με 

ένα πολύ έξυπνο θεωρητικό αντιμετωπίζει πλαστικά προβλήματα όπως αυτός». 

Τέλος, μνεία γίνεται και στο έργο των Ozenfant και Jeanneret, για τους οποίους 

τόνισε την πνευματική αξία της πουριστικής τέχνης και δήλωσε ότι ο Πουρισμός 

μπορούσε να δώσει στους καλλιτέχνες μία καλύτερη μέθοδο εργασίας, η οποία δεν 

θα ήταν εμπειρική και θα στηριζόταν στη βεβαιότητα. 

3.7ζ) Élie Faure: η ένταξη του Κυβισμού στο «Histoire de l’art»  

Στην ιστορία της τέχνης που δημοσίευσε ο Élie Faure248 το 1921, περιλάμβανε 

τον Κυβισμό στην ενότητα που εξέταζε τη σύγχρονή του τέχνη. Αντιλαμβανόταν τα 

κυβιστικά έργα ως εικόνες γεωμετρικής αφαίρεσης, στις οποίες επιδίωκαν να 

εκφράσουν όλες τις διαστάσεις του χώρου ή τον χρόνο στην επίπεδη επιφάνεια. Ο 

Κυβισμός βασισμένος στη λανθασμένη κατανόηση του Cézanne ήταν μια τεχνητή 

σχηματοποίηση των μορφών. Αντίθετα με τα όσα είχαν γραφτεί για τον Κυβισμό, 

σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης και σύνθεσης, ο Faure ισχυρίστηκε, ότι έπειτα 

από την έντονη ανάλυση των νέο-ιμπρεσιονιστών, ο Κυβισμός ακολούθησε την 

ακραία σύνθεση.  

Ο Waldemar249 στην κριτική του για το Histoire de l’art του Faure, έδειξε να 

εκτιμάει τον ίδιο αλλά και το αξιοσημείωτο, όπως σχολίασε, έργο του. Έγραψε ότι 

ήταν το πρότυπο των σύγχρονών του ιστορικών που δεν είχαν αφιερωθεί σε ένα 

μόνο πεδίο καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Η ενασχόληση όμως, τόνισε ο 

Waldemar, με πολλά καλλιτεχνικά ρεύματα πολλών αιώνων εγκυμονούσε 

κινδύνους όσον αφορά στην αυθαιρεσία των συμπερασμάτων του ιστορικού. Ως εκ 
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τούτου, ισχυρίστηκε ξεκάθαρα ότι δεν ταυτιζόταν με τις ιδέες του και ήταν 

αντίθετος με τη θεώρηση του Faure για την ιστορία της τέχνης, διότι ο ίδιος ήταν 

υπέρμαχος μιας πιο προσεκτικής και επαγγελματικής εξέτασης. Ωστόσο, 

αναγνώριζε την ικανότητα του Faure να προβάλλει ταυτόχρονα όλα τα φαινόμενα 

σκέψης και δράσης και να ορίσει μία ιεραρχία εντός των εθνικών τεχνών. 

3.8) Τα Σαλόν του Φθινοπώρου το 1921 και 1922 και αναφορές για το τέλος του 

Κυβισμού 

Στο άρθρο που δημοσίευσε ο Waldemar250 στο Les Cahiers idealistes με αφορμή 

το Σαλόν του Φθινοπώρου το 1921, συνέδεσε τον Κυβισμό με το παρελθόν του 

γαλλικού πολιτισμού όσον αφορά στην επιστροφή στην τάξη και υποστήριξε ότι 

παρουσιαζόταν πιο σοφός, πιο ισορροπημένος και πιο ανθρώπινος. Κατέκρινε το 

Σαλόν για τη θέση των Κυβιστικών έργων, θεωρώντας μια τέτοια κίνηση 

υποτιμητική  που έκρυβε την παρουσία του κινήματος. O Waldemar ισχυρίστηκε, 

ότι το πλήθος ζητούσε τη μίμηση της εξωτερικής εμφάνισης ή την ικανοποίηση της 

αίσθησης της όρασης, ενώ η ελίτ σε όλο τον κόσμο κινούταν προς την τέχνη της 

αγνής σύλληψης. Επίσης, αναφέρθηκε στο ζήτημα των χαμηλών τιμών των 

κυβιστικών έργων στη δεύτερη δημοπρασία της συλλογής του Kahnweiler, γεγονός 

το οποίο απεδείκνυε την έλλειψη της διάκρισης των καλύτερων έργων από τους 

σπουδαιότερους ζωγράφους από το κοινό, διότι η εξωτερική εμφάνιση των έργων 

τέχνης ερχόταν σε σύγκρουση με τις ιδέες τους. 

Ο Vauxcelles251 επανερχόταν σε παλαιότερες δηλώσεις του και προανήγγειλε 

το τέλος του Κυβισμού για ακόμα μία φορά, με αφορμή τη δεύτερη δημοπρασία της 

συλλογής του Kahnweiler. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι στη δημοπρασία, της 

οποίας η πλειονότητα των έργων ήταν κυβιστικά, δεν διέκρινε κανέναν 

ενθουσιασμό και τόνισε τις αρκετά μικρές προσφορές για τα έργα. Αντίθετα, 

πίστευε ότι οι τόσο χαμηλές τιμές όσον αφορά τα έργα ενός «μεγάλου άνδρα» του 

Picasso, δεν ήταν ενδεικτικές ούτε για την αγορά του πλαισίου του καμβά. 
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Σχετικά με το Σαλόν του Φθινοπώρου το 1921 ο Louis Hourticq252 στο άρθρο 

του «Le mort du cubisme» υποστήριξε την παρακμή του Κυβισμού. Αναρωτιόταν αν 

ήρθε πραγματικά «το τέλος αυτής της παράξενης και άνευ προηγουμένου κρίσης, η 

οποία ξεκίνησε ως φάρσα εργαστηρίου και γρήγορα μετατράπηκε σε επιδημία…». 

Αναρωτιόταν ποια αντιμετώπιση θα είχαν οι ιστορικοί της τέχνης σε αυτό το 

παράξενο φαινόμενο, όπως αποκαλούσε τον Κυβισμό, θεωρώντας τον ως εξαίρετο 

παράδειγμα οπτικής απομίμησης, το οποίο κυρίως αφορά όσους μελετούσαν τα 

κοινωνικά νοσήματα. Επιπλέον, εξαιτίας της επαναστατικής μεθόδου κατά την 

οποία, έπρεπε πρώτα να γκρεμίσεις για να ξαναχτίσεις, ισχυρίστηκε ότι ήθελαν να 

αλλάξουν τις συνήθειες των θεατών με τη χρήση βίας και των παραμορφώσεων στα 

κυβιστικά έργα, το οποίο δεν κατάφεραν. Τέλος, επαίνεσε τους θεατές των Σαλόν 

διότι είχαν πάντα καλή διάθεση, αν και προκλήθηκαν έντονα από τα εκτιθέμενα 

έργα. Εναντιώθηκε στην κριτική, η οποία υποστήριζε με εξαίσια σχόλια τα απαίσια 

αντικείμενα όπως ανέφερε, της εν λόγω κρίσης. 

Με αφορμή τις δηλώσεις για το τέλος του Κυβισμού η εφημερίδα La Revue de 

l’époque253 το 1922 δημοσίευε μία έρευνα γνώμης για τεχνοκρίτες και καλλιτέχνες 

με τα ακόλουθα ερωτήματα. «Ακούμε συχνά να λένε εδώ και μερικούς μήνες: «Ο 

κυβισμός είναι νεκρός». Πιστεύετε ότι ο Κυβισμός είναι πραγματικά νεκρός; Εάν 

ναι, από ποια ασθένεια πέθανε;».254 Οι απαντήσεις του Kees Van Dongen και του 

Moïse Kisling ήταν χιουμοριστικές διότι ο πρώτος απάντησε ότι ο Κυβισμός πέθανε 

από γρίπη και ο Kisling είπε «Δεν νομίζω ότι πέθανε ο Κυβισμός τον συνάντησα 

χθες, αλλά μπορεί να έχει μικρή γρίπη». Ο Raynal τοποθετήθηκε δηλώνοντας ότι αν 

ο Κυβισμός ήταν όντως νεκρός δεν θα μιλούσαν τόσο για αυτόν.255 

Στο Σαλόν του Φθινοπώρου το 1922 ο Braque κατείχε ξεχωριστή θέση ανάμεσα 

στους εκθέτες και τα έργα του φιλοξενήθηκαν σε ειδική αίθουσα. Η αντίδραση του 

Allard256 ήταν έκδηλη στο άρθρο του για την έκθεση στο La Revue Universelle, διότι 
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η αλλαγή της κατεύθυνσης του καλλιτέχνη προς ένα ύφος κομψό και εκλεκτό, 

δήλωνε την προδοσία του στον Κυβισμό. Ομοίως ο Salmon257, ο οποίος δήλωνε τον 

Braque ως τον μόνο ορθόδοξο κυβιστή στις δημοσιεύσεις258 του τρία χρόνια 

νωρίτερα, εμφανίστηκε απογοητευμένος με το έργο του καλλιτέχνη στο άρθρο του 

για το Σαλόν. Η υπεράσπιση, όσον αφορά στην εν λόγω προδοσία προς τον 

Κυβισμό, εντοπίζεται σε άρθρο του Metzinger259 δημοσιευμένο στη Montparnasse. 

Ο καλλιτέχνης αποσαφήνισε ότι η αλλαγή που προβαλλόταν στα έργα των 

καλλιτεχνών προς μια πιο αναπαραστατική κατεύθυνση δεν αποτελούσε προδοσία 

προς στον Κυβισμό, αλλά την πρόοδο της τέχνης τους εντός του κινήματος. 

3.9) Marius de Zayas: Η συνέντευξη του Picasso 

Ο Picasso παρέθεσε συνέντευξη στον Marius de Zayas260, η οποία δημοσιεύτηκε 

στο The arts, τον Μάιο του 1923. Ο καλλιτέχνης αρχικά ασχολήθηκε ιδιαίτερα με 

την αποσαφήνιση της  έρευνας, την οποία κατέκρινε υποστηρίζοντας ότι στην τέχνη 

δεν επαρκούσαν οι προθέσεις, νόημα είχε η εύρεση και όχι η αναζήτηση. Το ζήτημα 

της έρευνας ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα της μοντέρνας τέχνης, διότι έκανε συχνά 

τη ζωγραφική και τον ζωγράφο ασταθή. Για τον Κυβισμό δήλωσε ότι δεν διέφερε 

από τις άλλες σχολές ζωγραφικής και το γεγονός ότι δεν το είχε αντιληφθεί το κοινό, 

δεν είχε καμία σημασία για την αξία του έργου, διότι είχε την ευθύνη αυτός που δεν 

μπορούσε να τον καταλάβει. Επιπλέον, ανέφερε τη βάση της τέχνης στη φύση, αλλά 

διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα. 

Ο Picasso εναντιώθηκε πλήρως στην έννοια της εξέλιξης και της προόδου της 

τέχνης και πίστευε ότι δεν υπήρχε παρελθόν και μέλλον, έπρεπε το έργο τέχνης να 

ζει πάντα στο παρόν. Η τέχνη δεν εξελισσόταν παρά μόνο οι τρόποι έκφρασης των 

ζωγράφων άλλαζαν ή εμπλουτίζονταν. Παραδειγματικά ανέφερε τους 

διαφορετικούς τρόπους έκφρασης στη δική του ζωγραφική και σημείωσε ότι δεν 

                                                           
257

 André Salmon, «Le Salon d’Automne», La Revue de France, Δεκέμβριος 1922, 18. 
258

 Βλ. André Salmon, «Le semaine artistique», L’Europe Nouvelle, 15 Φεβρουαρίου 1919· André 
Salmon, L’art Vivant, 1920. 
259

 Jean Metzinger, «Tristesse s’Automne», Montparnasse, 1 Δεκεμβρίου 1922, 2. 
260

 Alfred Barr, Picasso forty years of his art, The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη 1939, 9-12. 
Charles Harrison & Paul Wood (επιμ.), Art in Theory 1900-1990, Blackwell 2003, 210-213. Alfred Barr, 
Picasso: fifty years of his art, The Museum of Modern Art, Νέα Υόρκη 1946, 270-1. Βλ. πρώτη 
δημοσίευση Marius de Zayas, «Picasso Speaks», The arts, Μάιος 1923, 315-326. Βλ. ελληνική μτφ 
στο: Καρτάκης Ε. (επιμ.), Σκέψεις για την τέχνη: Pablo Picasso, μτφ. Αλεξάνδρα Δημητριάδη, Printa, 
Αθήνα 2005. 



105 
 

τους θεωρούσε ως εξέλιξη, αλλά ως προσαρμογή της ιδέας και των μέσων που 

απαιτούνταν για να εκφραστεί η συγκεκριμένη ιδέα. 

Τέλος, έθιξε το ζήτημα των μεταβατικών περιόδων στην τέχνη και διατύπωσε 

κατηγορηματικά ότι δεν υπήρχε μεταβατική τέχνη. Ο Κυβισμός από πολλούς 

θεωρούταν όπως ανέφερε ο Picasso, μία τέτοιου είδους τέχνη και είχε 

χαρακτηριστεί ως σπόρος που θα έφερνε μια τέχνη με πιο ολοκληρωμένη μορφή. Ο 

καλλιτέχνης ανέφερε ότι ο Κυβισμός ήταν μία τέχνη που ασχολήθηκε κυρίως με τις 

φόρμες. Το σχέδιο και το χρώμα εξασκούνταν όπως σε όλες τις σχολές ζωγραφικής, 

με μοναδική διαφορά των κυβιστών τα θέματα. 

3.10) 1924: Έρευνες γνώμης 

Ο Waldemar261 απάντησε στην έρευνα γνώμης του Bulletin de l’effort Moderne 

σχετικά με το μέλλον της μοντέρνας ζωγραφικής «Où va la peinture moderne?». 

Σύμφωνα με τον Waldemar ο Κυβισμός και ο Εξπρεσιονισμός κυριαρχούσαν σε όλες 

τις σύγχρονες τέχνες. Ο Κυβισμός αντιπροσώπευε τη μεταφορά των στοιχείων από 

τον οπτικό κόσμο, στο πλαστικό πεδίο όπου οι φόρμες παρέμεναν ανεξάρτητες από 

το θέμα. Όσον αφορά στον Εξπρεσιονισμό, ο τεχνοκρίτης υπέδειξε το κίνημα ως την 

εισροή της συναισθηματικής πραγματικότητας εντός της οπτικής πραγματικότητας 

που αποκατέστησε την αίσθηση μυστηρίου στην τέχνη. Αυτά τα κινήματα 

αποτελούσαν τις νέες όψεις του Κλασικισμού και του Ρομαντισμού, 

προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου πνεύματος της εποχής. 

Το Bulletin de la vie artistique το 1924 διατύπωσε μία έρευνα γνώμης, λόγω 

έλλειψης σαφούς ορισμού από την κριτική για τον Κυβισμό, στην οποία κάλεσε τους 

υπερασπιστές του κινήματος να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα κίνητρά 

του, την ιστορία του, τους προδρόμους του, την παρούσα κατάσταση και το πιθανό 

μέλλον του. Για τον Braque262 ο Κυβισμός ήταν ένα μέσο που δημιούργησε για να 

ζωγραφίζει και δεν τον ενδιέφερε παρά μόνο η ζωγραφική. Ο Auguste Herbin263 

απέδωσε την ανακάλυψη του Κυβισμού στα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας και 

υποστήριξε ότι μόνο τα μέσα ήταν καινούργια. Ο πίνακας ισχυρίστηκε, είχε 
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σκοτώσει τον Κυβισμό, αλλά θα αναβίωνε πιο μεγαλειώδης μέσω της 

αρχιτεκτονικής.  

Ο Pierre Legrain264 δήλωσε τη σύνδεση, όσον αφορά στη θεωρία της 

Σχετικότητας του Einstein και την τέχνη του Κυβισμού. Οι πλαστικές καινοτομίες 

όφειλαν να προσαρμοστούν στο επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης της επιστήμης. 

Πίστευε ότι ο Einstein αντιλαμβανόταν τη σχετικότητα ορισμένων νόμων, άρα οι 

πλαστικοί νόμοι θεωρούνταν ασφαλείς και αμετάβλητοι για να κατακριθεί το έργο 

του Picasso. Στο ίδιο τεύχος εντοπίζεται και η άποψη του Rosenberg,265 ο οποίος 

διαχώριζε τον Κυβισμό σε επιφανειακό και εσωτερικό, ανάλογα με την ερμηνεία 

που δινόταν στο κίνημα, αν συμβόλιζε μια έκφραση με γεωμετρική όψη ή αν ήταν 

ένα κίνημα πλαστικής τάξης. Ο έμπορος αναφερόταν στον Κυβισμό που επέστρεφε 

στην τάξη προκειμένου να καθιερώσει την πειθαρχία για να οργανώσει μία νέα 

ενότητα. Προήλθε από την επιστροφή του ανθρώπου στο πνεύμα της σύνθεσης και 

ανέφερε τη σύνθεση και την ανάλυση ως δύο τάσεις που όταν τελειώνει η μία, 

αρχίζει η άλλη. Ο Metzinger266 ισχυρίστηκε, ότι ο Κυβισμός δημιουργήθηκε 

αυτόματα λόγω των κενών του Ιμπρεσιονισμού. Ο καλλιτέχνης επισήμανε την ιδέα 

της αφηρημένης έμπνευσης και όχι της αφηρημένης ζωγραφικής. Κατά την εξέλιξη 

του Κυβισμού εστίαζαν όλο και λιγότερο στο εξωτερικό αντικείμενο, δίνοντας 

έμφαση στην οργάνωση της αρμονίας μεταξύ σχημάτων και χρωμάτων. Υπέδειξε 

τον Ρεαλισμό, τον Ρομαντισμό και τον Ιμπρεσιονισμό ως μεγάλες ασθένειες με 

ισχυρή θεραπεία τους τον Κυβισμό, «μια σαφής, ευκρινής, συγκεκριμένη, πολύ 

απλή… και δύσκολη τέχνη». 

Ο Gris267 απάντησε στο ερώτημα του περιοδικού από μία εσωτερική οπτική 

πλευρά για το ζήτημα μεταφέροντας τις σκέψεις του σχετικά με την εξέλιξη κυρίως 

της δικής του κυβιστικής ζωγραφικής.  Έγραψε ότι όταν είχαν ξεκινήσει αυτή τη νέα 
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τάση στη ζωγραφική ήταν σαν αντίδραση στα φευγαλέα στοιχεία του 

Ιμπρεσιονισμού και ο Κυβισμός ήταν το μέσο προκειμένου να χρησιμοποιήσουν 

στοιχεία αμετάβλητα και σταθερά. Ανέφερε το δίπολο ανάλυσης και σύνθεσης ως 

δύο φάσεις του κινήματος, αφού παρατήρησε ότι στην αρχή ήταν μια ανάλυση, 

περισσότερο ως περιγραφή των φυσικών φαινομένων και υπήρχε η σχέση 

κατανόησης μεταξύ του ζωγράφου και των αντικειμένων. Έπειτα, οι ζωγράφοι 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν σχέσεις μεταξύ των ίδιων των αντικειμένων και 

με αυτό τον τρόπο η ανάλυση υποστήριξε ότι μετατράπηκε σε σύνθεση. «Αν αυτό 

που έχουμε ονομάσει Κυβισμό είναι μία πτυχή, έχει εξαφανιστεί, αν όμως είναι μία 

αισθητική, έχει ενσωματωθεί εντός της ζωγραφικής». Ο ζωγράφος ισχυρίστηκε ότι ο 

Κυβισμός ήταν μια πνευματική κατάσταση. 

3.11) Ozenfant & Jeanneret, «La peinture moderne» 

Ο Ozenfant και ο Jeanneret268 στο La peinture moderne (εικ. 23) το 1925 

πραγματοποίησαν μία αποτίμηση του Κυβισμού, η οποία μοιάζει με φόρο τιμής 

τοποθετώντας το κίνημα εντός της ιστορίας της τέχνης. Τα πάντα επηρεάστηκαν 

από τη χρονική στιγμή της εμφάνισης του Κυβισμού και της ανάπτυξης νέων 

αντιλήψεων, είτε θετικά είτε αρνητικά, και σηματοδότησε μία αποφασιστική στιγμή 

στην ιστορία της τέχνης. Ο Κυβισμός, υποστήριξαν ότι αντιμετώπιζε τον καμβά ως 

μέσο για τη δημιουργία λυρισμού και χρησιμοποιούσε τα χρώματα και τα σχήματα 

λόγω της πλαστικής τους αξίας και όχι για τη μιμητική δύναμή τους. 

Οι μεγάλοι εφευρέτες, ο Picasso και ο Braque συνόψισαν και εμπλούτισαν τα 

συμπεράσματα των Μεγάλων Δασκάλων. Επαίνεσαν την εφεύρεση νέων μέσων για 

την έκφραση του λυρισμού ο οποίος ανταποκρινόταν στην εποχή τους. Η πρώτη 

κορύφωση παρατηρείται το 1911, όπως αναφέρουν οι Ozenfant και Jeanneret, 

λόγω της ωριμότητας της ζωγραφικής τους που φτάνει στο στάδιο της ευγενούς 

λιτότητας. Ο Κυβισμός του 1912 με τη χρήση πρισματικών μορφών και ουδέτερων 
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χρωμάτων, σημειώθηκε από τους συγγραφείς ως ηρωική στιγμή κατά την οποία 

δημιουργήθηκαν αποφασιστικά έργα. 

Στη συνέχεια, επισημάνθηκε η εκμετάλλευση της κυβιστικής γλώσσας από μία 

μεγάλη και ανίκανη μάζα, η οποία ακολουθούσε τους δημιουργούς του Κυβισμού, 

τους αληθινούς καλλιτέχνες. Γι’ αυτό τον λόγο, παρουσιάστηκε μία σύγχυση με 

αποτέλεσμα τη δυσπιστία προς την κυβιστική τέχνη. Ο Κυβισμός απελευθέρωσε την 

τέχνη από τη μίμηση και έφερε την αντίληψη για τον πίνακα ως ένα αντικείμενο το 

οποίο υπακούει στους νόμους της ευαισθησίας και του πνεύματος, πλήρως 

ανεξάρτητο από τη φύση. Η συγκεκριμένη αντίληψη ανέφεραν ότι ήταν καθοριστική 

για τη ζωγραφική του μέλλοντος. «Αναμφίβολα η ζωγραφική του αύριο δεν θα έχει 

την εμφάνιση, αυτή του χθες ή του σήμερα, όμως ο Κυβισμός αποσαφήνισε 

τεχνικές και αισθητικές λύσεις, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η τέχνη του αύριο θα 

του οφείλει πολλά. Εν τω μεταξύ, θα παρατηρήσουμε ότι όλα όσα συμβαίνουν 

σήμερα γίνονται υπέρ ή κατά του Κυβισμού.» 
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4. Η προβολή του Κυβισμού στο περιοδικό Cahiers d’art (1926-1930) 

Ο Christian Zervos το 1926 εξέδωσε, ως γνωστό, το περιοδικό τέχνης Cahiers 

d’art (εικ. 24) που έμελλε να υποστηρίξει και να διαμορφώσει τη μοντέρνα τέχνη. 

Το περιοδικό απέκτησε δεσπόζουσα θέση στον κόσμο της τέχνης και πρόβαλε τη 

σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή μέσα από ένα φορμαλιστικό πρίσμα. Η ανάδειξη 

του έργου του Picasso αποτελούσε σημείο αναφοράς για το περιοδικό με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την έκδοση είκοσι δύο τόμων από το 1932 και έπειτα, 

από τον Zervos με το έργο του καλλιτέχνη. Εκτός από την προβολή και την 

υπεράσπιση της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής με κύρια θεματική το έργο 

του Picasso, το περιοδικό αφιέρωνε άρθρα για να προβάλλει καλλιτέχνες όπως οι 

Matisse, Braque, Léger και Gris. Τη δεκαετία του 1920 οι τεχνοκρίτες του Cahiers 

d’art υποστήριζαν την εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης, ενώ απέρριπταν τη 

σουρεαλιστική τέχνη ως οπισθοδρομική, σε αντίθεση με τον Κυβισμό. Πρόσθετα 

παρουσίαζαν στο περιοδικό τη σύγχρονής τους καλλιτεχνική πραγματικότητα και τις 

αντιλήψεις που διαμορφώνονται για την τέχνη του μέλλοντος με γνώμονα την 

καλλιτεχνική παραγωγή των προηγούμενων χρόνων.  

Ο Zervos269 ανακοίνωσε τον προσανατολισμό του προς το μέλλον σε μια 

ανασκόπηση της σε μεγάλο βαθμό κυβιστικής έκθεσης «L'Art d'Aujourd'hui» στο 

πρώτο τεύχος του περιοδικού. «Το να εκτιμήσουμε τη σημερινή ζωγραφική χωρίς 

να σκεφτούμε τα μελλοντικά έργα, θα ήταν σαν να ξεχνάμε ότι όλες οι προσπάθειές 

μας αλλάζουν και κινούνται συνεχώς από το ένα επίπεδο στο άλλο, ότι τα 

αποκτήματά μας εκτιμούνται τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τα επιτεύγματα 

τα οποία ετοιμάζουν. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το αποτέλεσμα της 

εμπειρίας της ομάδας «L'Art d'Aujourd'hui» είναι η ίδια η εμπειρία που έχει 

σημασία, γιατί ο θρίαμβος της ζωής αποτελείται από διαδοχικές εμπειρίες». 

Έκτος από τον Zervos, ο οποίος όπως προαναφέρθηκε εκτός από εκδότης ήταν 

και μάχιμος τεχνοκρίτης του περιοδικού, εξίσου σημαντική θέση κατείχε κυρίως ο 

                                                           
269

 Christian Zervos, «La Chronique des Expositions», Cahiers d’Art, τχ. 1, 1926, 16. «S'en tenir aux 
données actuelles de la peinture, sans penser aux œuvres à venir, ce serait oublier que tous nos 
efforts sont mouvants et se déplacent constamment d'un plan à un autre plan, que nos acquisitions 
valent autant pour elles- mêmes que pour les acquisitions qu'elles préparent. Ce qui nous intéresse ce 
n'est pas le résultat de l'expérience du groupe de « L'Art d'Aujourd'hui », c'est l'expérience même qui 
importe, car le triomphe de la vie est fait d'expériences successives.» 



110 
 

Tériade αλλά και ο Raynal. Ο Raynal αφιέρωσε το άρθρο του στο τέταρτο τεύχος του 

περιοδικού το 1926 στον Léger και το έργο του, θεωρώντας τον καλλιτέχνη έναν 

από τους δασκάλους του Κυβισμού. Παρόμοια στάση κρατούσαν οι Zervos και 

Tériade για τον καλλιτέχνη, όπως φαίνεται από τα άρθρα και κυρίως από τη 

συγγραφή της μονογραφίας του καλλιτέχνη από τον Tériade το 1928 των εκδόσεων 

Cahiers d’art.270 

Ο Raynal271 στο προαναφερθέν άρθρο σχολίασε ότι το έργο του Léger (εικ. 

25)272 ανεξάρτητα από το χρώμα, διέθετε κίνηση μέσω των όγκων και 

ποικιλομορφία χωρίς να καταστρέφεται η πλαστική του ενότητα. Η διαδικασία των 

χρωματιστών όγκων που πραγματοποιούσε ο Léger δημιουργούσε ένα είδος 

αρχιτεκτονικού δυναμισμού. Οι φορμαλιστικές ανακαλύψεις του καλλιτέχνη, όπως 

αντιλαμβανόταν ο Raynal, οφείλονταν σε «ένα είδος πλαστικού αυτοματισμού 

εντελώς αγνού». Εγκατέλειψε οποιαδήποτε «λογοτεχνία» και δανείστηκε για τις 

κατασκευές του στοιχεία είτε από τη μηχανική είτε από το ανθρώπινο σώμα. 

Κατέληξε ότι «ο Fernand Léger είναι ένας από τους σπουδαίους πλαστικούς 

εφευρέτες της εποχής. Είναι ένας από εκείνους των οποίων η επιρροή θα είναι η πιο 

διαρκής και η πιο πολύτιμη, αν όχι για την ανάπτυξη της Τέχνης, τουλάχιστον για 

εκείνη της ζωγραφικής.» 

Στο ίδιο τεύχος ο Zervos273 έγραφε προς υπεράσπιση του Picasso, όσον αφορά 

στις κατηγορίες που δέχτηκε ο καλλιτέχνης από τους κριτικούς για τα νέα του έργα. 

Ανέφερε στο εν λόγω άρθρο ότι κατηγόρησαν τον Picasso για την ακραία ποικιλία 

του μυαλού του, από την οποία παρόλα αυτά επωφελήθηκαν όλοι οι σύγχρονοί 

του, καθώς ο ίδιος μοιράστηκε όλα τα ευρήματα του απλόχερα. Άρα αναρωτιόταν 

τον λόγο για τον οποίο οι κριτικοί αποδοκίμαζαν το έργο του Picasso, επειδή δεν 
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άνηκε σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Στο τέλος των επιχειρημάτων τους, σημείωσε ο 

Zervos, κατέληξαν να θίγουν ακόμα και την ισπανική καταγωγή του καλλιτέχνη, 

κατηγορώντας τον ότι είχε χάσει την έννοια του γαλλικού μέτρου. Ο καλλιτέχνης 

δοκίμαζε τα πάντα στα έργα του και «ονειρεύεται να δημιουργήσει τη φόρμα στην 

οποία μπορούν να χωρέσουν όλες οι άλλες φόρμες, να βρει το «καθαρό φως». 

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι εσφαλμένα ανακοινωνόταν με κάθε νέα έκθεση του Picasso 

η απομάκρυνσή του από τον Κυβισμό, διότι κάθε θέμα όριζε και τον τρόπο 

απεικόνισής του. 

Ο Tériade274 στο πρώτο άρθρο της σειράς «Les peintres nouveaux» του 

περιοδικού, πραγματοποίησε μία αναδρομή από την τέχνη των Ιμπρεσιονιστών ως 

τον Picasso. Ο Picasso ήταν ο καλλιτέχνης που παρατήρησε και εξέλιξε τις 

ανακαλύψεις του Cézanne, εμπνεόμενος από αυτές χωρίς όμως να τις μιμηθεί. Οι 

πρωτεργάτες του Κυβισμού, ανέφερε ο Tériade, είχαν εξελίξει σημεία της 

ζωγραφικής τα οποία δεν είχαν τολμήσει να εξερευνήσουν άλλοι καλλιτέχνες. 

Έπειτα, εστίασε το ενδιαφέρον του ειδικά στον Picasso, τον παρουσίασε ως 

θεμελιωτή της μοντέρνας τέχνης και εγκωμίαζε τόσο τον καλλιτέχνη όσο και το έργο 

του. Τέλος, σχολίασε ότι η νέα γενιά καλλιτεχνών όφειλε να παρατηρήσει και όχι να 

μιμηθεί το έργο του για να επέλθει πρόοδος. 

Στο ίδιο τεύχος ο Zervos δημοσίευσε το άρθρο «Georges Braque e et la peinture 

française».275 O Zervos ανέλυσε την άμεση σύνδεση της κυβιστικής τέχνης του 

Braque με την παράδοση της γαλλικής ζωγραφικής. «Βρίσκουμε πάντα το μέτρο του 

γούστου, ένα στοιχείο ποιότητας χωρίς καμία αμφιβολία». Ο Zervos συγκρίνοντας 

την εξέλιξη της κυβιστικής τέχνης του Braque με του Picasso ανέδειξε ότι η 

προφανής διαφορά τους έγκειται στην εθνικότητά τους. Εξαιτίας των διαφορετικών 

καταβολών των καλλιτεχνών, ενδιαφέρον αποτελεί η τοποθέτηση του τεχνοκρίτη, 

ότι βρίσκονταν στα δύο ακραία σημεία έκφρασης, από τη μία το έργο του Picasso 

τολμηρό και από την άλλη το έργο του Braque ήταν πάντα γαλήνιο και δεν 

ξεπερνούσε σχεδόν ποτέ τα όρια των εικονογραφικών μέσων. «Στους πίνακες του 
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Braque διατηρούνταν και ισορροπούνταν όλη η δύναμη και όλη η γοητεία της 

γαλλικής τέχνης.» (εικ. 26). 

Το ίδιο έτος προβλήθηκαν στο Cahiers d’art συνεντεύξεις των εμπόρων του 

Κυβισμού νομιμοποιώντας τις αισθητικές προτιμήσεις τους και παράλληλα την 

εμπορική τους δραστηριότητα. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποίησαν οι Zervos και 

Tériade επισήμαναν το χρέος των καλλιτεχνών και των κριτικών της τέχνης να 

ανακαλύπτουν νέους καλλιτέχνες και να τους υπερασπίζονται.276 Στη συνέντευξη 

του Kahnweiler, ο Tériade277 ανέφερε τον έμπορο ως υπερασπιστή του κινήματος 

από τα πρώτα χρόνια, επεξηγώντας ότι η υπεράσπισή του δήλωνε μια «βαθιά 

πατρική αίσθηση». Επιπλέον, ο Tériade δεν πρόβαλε τον Picasso ως επαναστάτη, 

αλλά τον ένταξε στη γαλλική παράδοση και τον αντιμετώπιζε ως συνεχιστή και 

ανανεωτή της.278 Ο Kahnweiler αναφέρθηκε θετικά για τη νέα γενιά καλλιτεχνών και 

για τις νέες τάσεις στη ζωγραφική, σχολιάζοντας ότι έβλεπε ένα ποιητικό πνεύμα το 

οποίο ήταν νέο στοιχείο στην τέχνη. Ο έμπορος χαρακτήρισε τον Picasso θαυμάσιο 

καλλιτέχνη, ο οποίος κάθε μέρα ανακάλυπτε ξανά τη ζωγραφική. Ξεχώρισε τον 

Léger, όχι για τις θεωρίες του αλλά για την «ελευθερία» που κυριαρχούσε στα έργα 

του. Ομοίως χαρακτήρισε τον Braque αξιοθαύμαστο και υπομονετικό τεχνίτη της 

ζωγραφικής, στον οποίο λάτρευε την τρυφερή ζεστασιά του. 

Η επόμενη συνέντευξη που αξίζει να αναφερθεί είναι του Léonce Rosenberg 

στον Tériade.279 Ο Tériade επαίνεσε την επιμονή που επέδειξε ο Rosenberg στην 

υπεράσπιση της μοντέρνας τέχνης και προσδιόρισε την προσκόλληση του εμπόρου 
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στην αισθητική της νέας εποχής ως μια πτυχή του ρομαντισμού.280 Όσον αφορά το 

μέλλον της τέχνης έπειτα από τη λήξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, ο έμπορος 

έδειξε την πίστη του στον Κυβισμό και θεωρούσε ότι η τέχνη έπρεπε να συνεχίσει 

να κινείται στα μονοπάτια του κινήματος. Ο Rosenberg δήλωσε στη συνέντευξή του 

ότι «ο ρόλος του εκδότη δεν είναι να ακολουθεί τις προτιμήσεις του κοινού, αλλά 

να το κατευθύνει. Γι' αυτό πρέπει να χτίσουμε το κοινό για μια θρησκεία και όχι να 

δημιουργήσουμε μια θρησκεία για το κοινό». Οι συνεντεύξεις των εμπόρων 

ανέφερε η Σφακιανάκη ήταν μεγάλης σημασίας για τους καλλιτέχνες, διότι οι ίδιοι 

οι έμποροι τους είχαν την ευκαιρία μέσω των συνεντεύξεων να τους επαινέσουν με 

σκοπό την προώθησή τους.281 

Ως προωθητής του κινήματος ο Rosenberg ανέφερε ότι ο Κυβισμός έφτασε στο 

στάδιο που ο πίνακας δεν ήταν πλέον ένα πανί, αλλά ένα αντικείμενο από μόνο του. 

«Ο ρόλος του Κυβισμού ήταν να σώσει το άτομο από τη μίμηση και την αναρχία, 

συναισθηματική και ατομικιστική μίμηση και αναρχία» και εξήγησε ότι οι 

καλλιτέχνες ανέκτησαν την αξιοπρέπεια τους στέκοντας πίσω και όχι μπροστά από 

τα έργα τους.282 Το πνεύμα της σύνθεσης και της κατασκευής διαπερνούσε όλους 

τους τομείς δραστηριότητας και η γεωμετρική τέχνη αποτελούσε παγκόσμια 

ενασχόληση. Ο Κυβισμός ήταν το ύφος της νέας εποχής. Ο Rosenberg ονομάτισε ως 

δασκάλους του Κυβισμού τους καλλιτέχνες Picasso, Braque, Gris, Metzinger, Herbin, 

Valmier, Laurens και Léger.  

Ο Tériade στο άρθρο του «Les dessins de Georges Braque»283 αφιερωμένο στο 

έργο του Braque ισχυρίστηκε ότι ο καλλιτέχνης διέθετε μια προσωπική ποιότητα, 
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«ανθρώπινη και πνευματική ποιότητα», δημιουργώντας ήρεμες και ευγενείς 

μορφές. Στα σχέδια του καλλιτέχνη αναγνώριζε τη συνέχεια του ζωγράφου που 

αναπτύσσεται στα σχέδια όπως και στη ζωγραφική και τη βαθιά του επιθυμία για 

ουσιαστική κατασκευή και ενοποίηση με τη φύση.  

Ο Tériade, στο άρθρο «L'épanouissement de l’œuvre de Braque»284 

αναφερόμενος στην εξέλιξη του καλλιτεχνικού έργου του Braque το 1928 σχολίασε 

σε γενικότερο πλαίσιο, ότι το να γράφει κάποιος για τη ζωγραφική είναι λυπηρό και 

αιτιολόγησε ότι η τέχνη έμενε στάσιμη και οι τεχνοκρίτες είχαν την ψευδαίσθηση 

της ανακάλυψης. Επιπλέον, επισήμανε το εξαντλημένο πλέον λεξιλόγιο με το οποίο 

καλούνταν να γράψουν. Λόγω αυτού υποστήριξε ότι ήταν ασύγκριτη ευτυχία για 

εκείνον να πρέπει να μιλήσει για τον Braque, ο οποίος έδινε στις λέξεις πραγματικό 

νόημα. Ο Braque, ισχυρίστηκε ο τεχνοκρίτης, επιβεβαίωσε όλους τους ισχυρισμούς 

αυτών που μιλούσαν για την κλασική μεγαλοπρέπεια του Κυβισμού. Τέλος, 

επισήμανε ότι «περίοδοι όπως αυτή του Κυβισμού φέρνουν τις νέες μορφές που 

είναι απαραίτητες για τη ζωή της ζωγραφικής. Η εικονογραφική τέχνη επέστρεψε 

στον αγνό της πεδίο».  

Στις προαναφερθείσες τεχνοκριτικές παρατηρείται το φαινόμενο ο Tériade να 

υποστηρίζει ότι η ιδιοφυία του καλλιτέχνη πιστοποιεί την ποιότητα του έργου του 

και προκειμένου να προωθήσει το έργου του καλλιτέχνη, αναδεικνύει τη 

μοναδικότητα της προσωπικότητάς του. Στο προαναφερθέν άρθρο ο τεχνοκρίτης 

περιγράφοντας τα έργα του Braque εστίασε την προσοχή του στις δυνάμεις των 

ίδιων των έργων, τα οποία πέρα από την πρόθεση του δημιουργού τους, 

αλληλεπιδρούν και δημιουργούν έντονα συναισθήματα στον θεατή. Κατά συνέπεια, 

ο τεχνοκρίτης πρόβαλε το έργο τέχνης, όπως επισημαίνει η Σφακιανάκη, 

αποσυνδεμένο από το καλλιτεχνικό υποκείμενο.285  

Ο Zervos286 εξετάζοντας το έργο του Picasso, τοποθετούσε τον καλλιτέχνη 

ομοίως με τον Tériade,287 στην κορυφή της καλλιτεχνικής δημιουργίας και πρότυπο 

                                                                                                                                                                      
anciens, par ce fait de découvrir les mêmes vérités’ que les anciens et de former une conscience de 
peintre équivalente à la leur. Il porte en lui l’authenticité du sol et de la race, dont il est issu.» 
284

 Tériade, «L'épanouissement de l’œuvre de Braque», Cahiers d’art, τχ. 10, 1928, 361-369. «Des 
périodes comme celle du cubisme apportent les formes neuves nécessaires à la vie de la peinture. 
L'art pictural est revenu à son domaine pur.» 
285

 Πόπη Σφακιανάκη, 2020, 223-4.  
286

 Christian Zervos, «Dernières œuvres de Picasso », Cahiers d’ art, τχ.  6, 1927, 189-198. 



115 
 

για τη νέα γενιά καλλιτεχνών, κατέχοντας την πρώτη θέση στις δημοσιεύσεις του 

περιοδικού. Τις ίδιες απόψεις αποτύπωνε στο άρθρο του για τον καλλιτέχνη δύο 

χρόνια αργότερα, υποστηρίζοντας ότι τα έργα του διαφέρουν ως προς τα μέσα, 

όμως δημιουργήθηκαν με την ίδια εσωτερική όραση του ζωγράφου.288  

O Tériade289 εξέφρασε την άποψη ότι το κυβιστικό έργο των προηγούμενων 

χρόνων του Gris ήταν οριοθετημένο και υπέθεσε ότι ο καλλιτέχνης, αφού είχε 

φτάσει σε προσωπικά συμπεράσματα, θα άφηνε πίσω του αυτό το ολοκληρωμένο 

έργο και θα εξελισσόταν. Η προσπάθεια του καλλιτέχνη έγκειται στη μεγάλη 

πλαστική καθαρότητα, η οποία θεωρούσε ότι θα επιτευχθεί μέσω του κανόνα. 

«Ελευθερία και απλότητα, οι οριστικές αρετές των τελευταίων έργων του. Θα 

βοηθήσουν να γίνει κατανοητή όλη η προσπάθειά του, γιατί στεφανώνουν τις 

δημιουργίες μόνο όταν βγαίνουν ως φυσικά συμπεράσματα». Τέλος, στο 

συγκεκριμένο άρθρο τοποθετεί τον Léger στους δασκάλους του Κυβισμού μαζί με 

τον Braque και τον Picasso.  

Ο τεχνοκρίτης συνέχισε να εκφράζει την ιδιαίτερη προτίμησή του για τον Léger 

στο άρθρο του το 1928290, έχοντας ήδη συγγράψει τη μονογραφία του καλλιτέχνη. 

Σχολίασε ότι το έργο του καλλιτέχνη είχε φτάσει πλέον σε μία φυσική ωριμότητα, η 

οποία απαιτούσε την εξέλιξή του. Το έργο του παρουσίαζε μεγάλες αντιθέσεις. Ο 

Tériade ανέφερε επίσης ότι είχε απλοποιήσει το φόντο στα έργα του εξαιτίας της 

βαθιάς του ανάγκης να ενοποιήσει τις επιφάνειες. Τέλος, επισήμανε με θετικό 

πρόσημο την επιθυμία του ζωγράφου να απαλλάξει τα αντικείμενα του καμβά από 

κάθε ιδέα αντικειμενικής αναπαράστασης, μέσω της οποίας ελευθερωνόταν ο ίδιος.  

Ο Tériade291 στο άρθρο του με τίτλο «Documentaire sur la jeune peinture: II. 

L'avènement classique du cubisme» παρέπεμψε στο κείμενο του Charles Morice292 

σχετικά με το ζήτημα της εξέλιξης του Κυβισμού στη μεταπολεμική περίοδο και την 
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πορεία της καλλιτεχνικής παραγωγής. Ανέδειξε ως επίκαιρα τα λόγια του Morice 

του 1905 όσον αφορά το τέλος μίας λαμπρής εποχής με επακόλουθο τη δημιουργία 

σύγχυσης. Ο τεχνοκρίτης πρόβαλε την αρχιτεκτονική δομή και τάξη του Κυβισμού, 

καθώς και τη βαθιά λυρική του ενότητα, μέσω των οποίων ο Κυβισμός εκείνη την 

εποχή αποτέλεσε την αληθινή αναβίωση του κλασικού πνεύματος. Η κλασική 

καθαρότητα του Κυβισμού, σχολίασε ο Tériade, εντοπιζόταν στα περισσότερα νέα 

προπολεμικά έργα και απέρρεε από τον Φωβισμό, τοποθετώντας τον Henri Matisse 

ως πρόδρομο του Κυβισμού. 

Χαρακτήρισε τον Picasso ως «δημιουργό», του οποίου η «ιδιοφυία της 

πλαστικότητας» τροφοδοτείται από την ανεκπλήρωτη περιέργεια. Για τον Braque 

ανέφερε ότι διατηρούσε πλήρως το συναίσθημα εντός των μορφών του, ενώ το 

έργο του Gris, αποκαλώντας τον «ο αυτοδημιούργητος άνθρωπος», θα μπορούσε 

να θεωρεί ως ο κανόνας. Τέλος, ο Léger «ο άνθρωπος του Βορρά», κατά τον Tériade 

«συνέδεε τη βόρεια πραγματικότητα του καλλιτέχνη με το μεσογειακό πνεύμα του 

Κυβισμού». Επιπρόσθετα, ο τεχνοκρίτης πρόβαλε τη νότια καταγωγή του Κυβισμού, 

με σκοπό  με βάση τη Σφακιανάκη, την υπεράσπισή του έναντι σε όσους του 

προσέδιδαν βόρεια καταγωγή και την ευκολότερη νομιμοποίηση των καλλιτεχνών 

της περιόδου.293 

Ο Zervos294 στο άρθρο του για τον Léger το 1929, χαρακτήρισε τον καλλιτέχνη 

ρομαντικό με μία ευρύτερη έννοια, αφού όπως δήλωσε μπορεί να προσφέρει 

συγκίνηση με το έργο του μόνο μέσω μίας καθαρά πλαστικής γλώσσας. Ο 

καλλιτέχνης, διατηρώντας την κλασική τάση στο πνεύμα του, μεριμνούσε να 

μετριάζει το συναίσθημα στις μορφές του. Η αντικειμενικότητα στις φόρμες του 

Léger θεωρήθηκε ως στροφή προς το βόρειο πνεύμα, όμως ο τεχνοκρίτης 

επισήμανε ότι πρέπει να ειδωθεί μόνο ως την ισχυρή προσδοκία του καλλιτέχνη 

προς το κλασικό ιδεώδες.  

Το 1930 o Tériade δημοσίευσε το άρθρο με τίτλο «Documentaire sur la jeune 

peinture, Conséquences du cubisme»295 με θέμα τη μεταπολεμική εξέλιξη του 
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Κυβισμού και τις εξελίξεις της τέχνης που αξίζει περαιτέρω ανάλυση. Στο εν λόγω 

άρθρο του καταδίκασε όσους ήθελαν να συνεχίσουν ή να αναπτύξουν τον 

Κυβισμό.296 Κατέκρινε τους μετακυβιστές χωρίς να τους κατονομάσει, 

χαρακτηρίζοντάς τους ως αντιγραφείς, αφού υποστήριξε ότι εκμεταλλεύτηκαν τον 

Κυβισμό για να αποκτήσουν φήμη στο χώρο της τέχνης. Ο Tériade θεωρούσε πως ο 

Κυβισμός απαιτεί μία πνευματική ανάλυση και επεξεργασία του φυσικού κόσμου, 

υποδεικνύοντας  την περίπτωση του Picasso, ο οποίος στα έργα του λάμβανε πάντα 

ως αφετηρία την πραγματικότητα και απογυμνώνοντάς την, την επανέφερε στα 

ουσιώδη πλαστικά της στοιχεία. Επιπλέον, υποστήριξε ότι ο Picasso ήταν ένας 

αληθινός καλλιτέχνης που παρήγε την τέχνη του αποκλειστικά μέσω της εσωτερικής 

του ανάγκης για δημιουργία. 
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5. Αντί επιλόγου 

Ολοκληρώνοντας την περίοδο της τεχνοκριτικής αποτίμησης του Κυβισμού την 

οποία πραγματεύεται η παρούσα εργασία, κρίνεται σκόπιμο να προβληθεί η 

απαρχή της περιόδου της ιστορικής ερμηνείας και μελέτης του κινήματος. Η πρώτη 

απόπειρα χρονολογικά όπου ο Κυβισμός πλέον εμφανίζεται ως ένα ιστορικό κίνημα, 

εντοπίζεται το 1927 στο εγχειρίδιο του Salomon Reinach, Apollo: histoire générale 

des arts plastiques professée à l'École du Louvre.297 Η πρώτη έκδοση του βιβλίου 

εντοπίζεται το 1904 και περιλάμβανε τις διαλέξεις που παρέδωσε στη Σχολή του 

Λούβρου κατά τα έτη 1902-3.  

Στην υπό εξέταση έκδοση του 1927 προστέθηκε το τελευταίο κεφάλαιο με τίτλο 

«Epilogue, L’art XXe siècle», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Κυβισμός. Ο 

Reinach εξετάζοντας τους πρωτοπόρους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα τους χώρισε  σε 

δύο κατηγορίες: τους εξπρεσιονιστές και τους κυβιστές, αναφέροντας ότι δεν 

απείχαν πολύ μεταξύ τους. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι ο Cézanne ήταν ο προκάτοχος 

των κυβιστών. Η ονοματοδοσία του κινήματος πραγματοποιήθηκε από τον Matisse 

όταν, ερχόμενος αντιμέτωπος με τοπία του Braque που απεικόνιζαν κυβικά και 

τετράγωνα σπίτια, αναφώνησε «πάρα πολλοί κύβοι». Στους πιο γνωστούς κυβιστές 

εντάσσει τους Picasso, Léger, Lhote και Gris. 

Το κίνημα αντιτίθεται στον ρευστό Ιμπρεσιονισμό και στον Ρεαλισμό καθώς και 

στην κοινή λογική και σχολίασε ο Reinach ότι ήταν μία περαστική μόδα. Οι κυβιστές 

προκειμένου να αποδώσουν την αίσθηση της κίνησης στα έργα τους 

πολλαπλασίαζαν τις μορφές. Παρουσίαζαν τη φύση με πολύεδρα σχήματα και 

έντονα χρώματα, επιδιώκοντας να δώσουν την αίσθηση της στερεότητας και της 

δύναμης. Κατά επέκταση, ο Κυβισμός ήταν παρόμοιος με την ανατολίτικη 

διακόσμηση και τα περσικά χαλιά. Τέλος, τόνισε τις διαφορετικές πτυχές του 

Κυβισμού, σημειώνοντας ότι κάποιοι κυβιστές δόξασαν την τέχνη του Ingres, άλλοι 

μιμήθηκαν την τέχνη των νέγρων και κάποιοι άλλοι εφάρμοσαν έντονη γεωμετρία. 
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Ο Henri Focillon το 1928 στο βιβλίο του La peinture aux XIXe et XXe siècle du 

réalisme à nos jours298 περιέλαβε τον Κυβισμό στην τέχνη του 20ου αιώνα. Η 

δημιουργία του κινήματος οφείλεται στην κατεύθυνση των καλλιτεχνών προς την 

αφαίρεση, η οποία τους οδήγησε αναπόφευκτα σε γεωμετρικά συστήματα, με 

στόχο την επανεύρεση της πλαστικότητας. Ο Focillon σχoλίασε ως χρήσιμη την 

κυβιστική τεχνική, καθώς ωφέλησε τη γαλλική ζωγραφική. Τέλος, επισήμανε πως η 

κυβιστική έρευνα παρουσίασε πολύ διαφορετικές πτυχές και ήταν η πιο έντονη 

αντίδραση ενάντια στον Ιμπρεσιονισμό. 

Η επόμενη μελέτη, η οποία αποτελεί μία από τις πρώτες που ενσωματώνουν 

τον Κυβισμό στην ιστορία της τέχνης είναι το Histoire de l’art depuis les premiers 

temps chrétiens jusqu'à nos jours του André Michel που αποτελείται από οκτώ 

τόμους. Ο André Michel πέθανε το 1925 και άφησε ανολοκλήρωτο τον όγδοο τόμο 

του έργου του, ο οποίος ολοκληρώθηκε από τον μαθητή και διάδοχό του στην École 

du Louvre, Paul Vitry το 1929 L’art en Europe et en Amerique au XIXe siècle et au 

debut du XXe.299 Ο ιστορικός υποστήριξε ότι ο Κυβισμός ήταν ένα αποτυχημένο 

πείραμα. Στην αρχή ανέφερε τη δημιουργία του Κυβισμού το 1910 από τον Picasso, 

τον οποίο στη συνέχεια ακολούθησαν οι Derain, Moreau, Dufy, Braque και Lhote. Οι 

καλλιτέχνες επικαλούμενοι το παράδειγμα της νεγρικής τέχνης, ώθησαν το 

παράδειγμα του Cézanne στο παράλογο. Εν συνεχεία, αποφάσισαν ότι ο σκοπός της 

ζωγραφικής δεν ήταν να αναπαριστά τα πραγματικά αντικείμενα και να 

αντικατοπτρίζει τη ζωή και έτσι αντικατέστησαν με τόλμη την οπτική με την 

εννοιολογική πραγματικότητα. Οι κυβιστές προβάλλοντας τα αντικείμενα 

ταυτόχρονα από όλες τις οπτικές γωνίες, αντέταξαν την απτική ζωγραφική στην 

οπτική ζωγραφική των Ιμπρεσιονιστών. 

Η ζωγραφική των κυβιστών περιοριζόταν σε έναν γεωμετρικό συνδυασμό 

χρωματικών επιπέδων. Ο ιστορικός έγραψε ότι το πείραμα των κυβιστών δεν ήταν 

βιώσιμο. Αυτή η αφηρημένη γλώσσα καταργούσε κάθε ευαισθησία και τελικά ο 

Κυβισμός δεν είχε δημιουργήσει ούτε ένα αριστούργημα. Τέλος, ομοίως με τις 
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προαναφερθείσες μελέτες, αναφέρεται πως έχουν αυξηθεί οι αποστασίες των 

καλλιτεχνών του κινήματος και οι περισσότεροι απομακρύνθηκαν από το κίνημα, 

ανάμεσα σε αυτούς και ο ιδρυτής Picasso. 

Ο René Schneider, καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Faculté des lettres στο 

Παρίσι από το 1927 ως το 1937, κατέγραψε την ιστορία της τέχνης της Γαλλίας από 

τον 13ο ως τον 20ο αιώνα στο εξάτομο έργο του Histoire de l'art français.300 Ο 

Schneider ένταξε τον Κυβισμό στον έκτο τόμο της μελέτης του με τίτλο L'art français 

XIXe et XXe siècles. Du réalisme à notre temps που εκδόθηκε το 1930. 

Το πνεύμα της σύνθεσης που προήλθε από τον Cézanne, ως τεράστια 

αντίδραση ενάντια στον Ιμπρεσιονισμό, κορυφώθηκε με τον Φωβισμό και τον 

Κυβισμό. Ο χαρακτήρας της αναγκαιότητας σε αυτό το τελευταίο στάδιο της 

εξέλιξης της γαλλικής τέχνης κατά τον ιστορικό, ανεξάρτητα από την κρίση μας για 

τα έργα τέχνης, προσέδιδε αναμφισβήτητα ένα ιστορικό ενδιαφέρον. 

Αρχικά, όρισε ως αφετηρία του Κυβισμού το έτος 1908 και τοποθέτησε τη λήξη 

του κινήματος στο 1917. Ανέφερε ότι το κίνημα ήταν εκκεντρικό, βραχύβιο αλλά με 

διαρκή επιρροή. Η πολυεδρική τεχνοτροπία των κυβιστών όπως ισχυρίστηκε ο 

Schneider, είχε κάνει την εμφάνισή της ήδη από τον Cézanne, ο οποίος είχε 

υποστηρίξει ότι οι όψεις του κόσμου ανάγονται σε τρίγωνα, τετράγωνα, σφαίρες 

και κύκλους. 

Οι κυβιστές ως αντίδραση στην ιμπρεσιονιστική αίσθηση και θεωρώντας 

δεδομένο ότι η γραμμική προοπτική πρέπει να απορριφθεί αφού αποτελεί μία 

σύμβαση, απλοποίησαν  τον όγκο και μετέτρεψαν όλα τα πράγματα ακόμα και την 

ανθρώπινη μορφή σε θρυμματισμένους κύβους. Αναπαρέστησαν ταυτόχρονα όλες 

τις πλευρές του όγκου, εξάλειψαν κάθε θέμα, απέφυγαν την πραγματικότητα και 

κατέρριψαν την όραση της κοινής λογικής για χάρη της απόλαυσης των μορφών και 

των χρωμάτων. 

Ο Schneider προβάλλοντας μία γραμμική αντίληψη της εξέλιξης της τέχνης, 

ανέφερε πως η γαλλική ζωγραφική συνέχισε τη σαφή και ευθεία εξέλιξη της 

φτάνοντας στον Κυβισμό. «Η κλασική τέχνη του David, η οποία αργότερα 

εκφυλίστηκε σε ακαδημαϊσμό προκάλεσε τη ρομαντική έκρηξη, η οποία με τη σειρά 
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της έδωσε το έναυσμα για τον Ρεαλισμό, ο οποίος προκάλεσε το ιμπρεσιονιστικό 

όραμα. Το τελευταίο τελικά ζήτησε τη θεραπεία του, στην ισχυρή τέχνη της 

Σύνθεσης».301 Η τέχνη στον 20ο αιώνα έχοντας εξαντλήσει σχεδόν όλες τις 

διαθέσιμες επιλογές της, δίσταζε. Ο ιστορικός διερωτήθηκε αν η πραγματική 

αλήθεια της τέχνης ήταν η εφευρετικότητα ή η βεβαιότητα που βασίζεται σε 

αποδεδειγμένους κανόνες. Αν η αλήθεια είναι αυτή που αντιλαμβανόμαστε ή αυτή 

που αισθανόμαστε. 

Συμπερασματικά, οι πρώτες ιστορικές μελέτες που περιλαμβάνουν το κίνημα 

παρουσιάζουν αρκετές όμοιες αναφορές. Ο Cézanne σχολιάζεται ως προκάτοχος 

του Κυβισμού και τονίζεται η αντικατάσταση της οπτικής ζωγραφικής από την 

εννοιολογική. Επίσης, κοινή θέση των ιστορικών αποτελεί ότι το κυβιστικό πείραμα 

παρουσίασε διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφάνσεις. Τέλος, ομόφωνα υποστηρίζεται 

η αναγκαιότητα της εμφάνισης του κινήματος ως αντίδραση στον Ιμπρεσιονισμό. Η 

ενσωμάτωση του Κυβισμού στην ιστορία της τέχνης, όπως προαναφέρθηκε από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1920, αποτελεί ένα ενδιαφέρον ζήτημα προς μελλοντική 

έρευνα. 
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