
ΠΩΣ Ο ΠΙΚΑΣΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΙΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΑΒΙΝΙΟΝ 

 
«Οι δεσποινίδες της Αβινιόν…. Ήταν ο πρώτος µου 
πίνακας εξορκισµού». 
 
 
• Σύλληψη  του εγχειρήµατος στις «δεσποινίδες της 

Αβινιόν» τέλος 1906. Τον ζωγράφισε Μάρτιο ως Ιούλιο 
1907. 

• Περιγραφή – σχολιασµός πίνακα, σελ.127 (Υλικό) 
• Ονοµασία του πίνακα από το Σαλµόν 
• « Χαρέµι» 1906. Θέλησε να σοκάρει το κοινό άρα ο 

ενδεδειγµένος τρόπος ήταν µια σκηνή πορνείου.( 
Τονισµός εµπορίου- φόβος αρρώστιας) 

• ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ: 
1. Αφρικανικά καλλιτεχνικά αντικείµενα- Αφρικανικές 

µάσκες 
2. Αιγυπτιακή πρωτόγονη τέχνη-Ιβηρικά ανάγλυφα 
3. «Μπλε γυµνό» Ματίς, «Λουόµενοι» Ντερέν 
4.   Σεζάν (σφριγηλές γυναίκες) τέσσερα 
διαφορετικά σηµεία οράσεως. (Υλικό) 
«Το ατελιέ του ζωγράφου πρέπει να είναι 
επιστηµονικό εργαστήριο. Εκεί , δεν κάνει κανείς 
τέχνη σαν να ήταν µαϊµού, αλλά εφευρίσκει. Η 
ζωγραφική είναι παιχνίδι του νου.» 
4. Ελ Γκρέκο – Ενγκρ (Υλικό) 
5. Βαθύτερο νόηµα Γεωµετρίας 
Μη ευκλείδεια γεωµετρία – Πουανκαρέ (Υλικό) 

• Πρενσέ. Εισήγαγε τη Μπάντα του Πικάσο στις νέες 
γεωµετρίες και το νόηµα της τέταρτης διάστασης. 
Περιφερειακό µέλος της Μπάντας του Πικάσο. Ο 
µαθηµατικός του κυβισµού. 

Πρενσέ, Αλίς – Ντερέν (Υλικό) 
• 1. Λογοτεχνία 1895. «The Time Mashine»  Χ. Τζ. 
Ουέλς 



            « Χρονοµηχανή» Ζαρί . Ποδηλάτης που παρατηρεί 
το χρόνο να περνάει όπως στο θεατή κάποιου πίνακα του 
Πικάσο που παρακολουθεί πολλές διαφορετικές 
αναπαραστάσεις ενός αντικειµένου να ξεδιπλώνονται στο 
χρόνο. 
• Έννοια αστρικής όρασης – θεοσοφισµός 
• Σελ. 147 πρόταση Πουανκαρέ  «Οι  εικόνες των 

αντικειµένων γύρω µας αποτυπώνονται στον 
αµφιβληστροειδή, που είναι ένα επίπεδο µε δυο 
διαστάσεις, αυτές είναι όψεις. Καθώς όµως το 
µάτι ή το αντικείµενο κινούνται, βλέπουµε 
διαδοχικά διαφορετικές όψεις του ίδιου 
αντικειµένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες… 
Λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο που ζωγραφίζουµε 
την όψη ενός τρισδιάστατου σώµατος σε έναν 
µουσαµά τριών ή δυο διαστάσεων, µπορούµε και 
να ζωγραφίζουµε την όψη ενός τετρασδιάστατου 
σώµατος από πολλές  διαφορετικές οπτικές 
γωνίες. Αυτό είναι απλώς ένα παιχνίδι για τον 
γεωµέτρη. Φανταστείτε ότι οι διαφορετικές όψεις 
του ίδιου αντικειµένου διαδέχονται η µια την 
άλλη.» 

•  Πικάσο. Χωρικό ταυτόχρονο 
• Μονέ. Στατικές αναπαραστάσεις (Υλικό) 
• 16 τετράδια µε προσχέδια 
• «Τρεις λουόµενους» ή Πειρασµός του Αγίου 

Αντωνίου, Σεζάν 
• Πριµιτιβιστικές µεταµορφώσεις µε αυξηµένη 

γεωµετρικοποίηση. 
• Καρτ ποστάλ µε φωτογραφίες γυναικών από Αφρική 
• Ταινίες Ζορζ Μελιές ( ειδικό εφέ , κατακερµατισµός 

σώµατος και συναρµολόγηση του). 
• Ακολουθία γεγονότων στο ίδιο φωτογραφικό καρέ. 
• Δράση από αριστερά προς τα δεξιά. 
• Διπλωµένη οπτική κάρτα Τζέιµς. 
• Συµπλήρωση Μωσαϊκού.σελ.167-168 



• Περιλαµβάνοντας την επιστήµη, τα µαθηµατικά και την 
τεχνολογία στα ουσιαστικά στοιχεία της γέννησης των 
Δεσποινίδων, µας δίνεται η δυνατότητα να 
αποκτήσουµε βαθύτερη αντίληψη του µνηµειώδους 
αυτού έργου χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουµε σε 
κλισέ όπως µεγαλοφυΐα και διαίσθηση ή σε φροϋδικές 
αναλύσεις. Είµαστε έτσι καλύτερα εξοπλισµένοι για να 
διερευνήσουµε ένα ευρύτερο ζήτηµα, τη δύναµη της 
αβανγκάρντ στις αρχές του εικοστού αιώνα, µιας 
περιόδου µε τόσο έντονο το στοιχείο της ιδιοφυΐας 
που για να βρούµε εφάµιλλή της θα έπρεπε να 
ανατρέξουµε στην Αναγέννηση. Τα έργα που 
παράχθηκαν κατά την πρώτη δεκαετία του εικοστού 
αιώνα θα αποτελούν για πάντα σκαλοπάτια που 
ορίζουν την πορεία του πολιτισµού. Είναι οι 
αντιδράσεις γεωγραφικά και πολιτισµικά 
αποµακρυσµένων ατόµων στις αλλαγές που σάρωσαν 
την Ευρώπη σαν παλιρροϊκό κύµα.       

• Δεν ήταν ενθαρρυντικά τα σχόλια  για τις Δεσποινίδες 
• Μοναξιά και αποµόνωση- Δεν τα παράτησε(Σχολιασµός) 
• Αναγνώριση πίνακα στη δεκαετία του 1920. 
 


