
ΣΤ’ Εργαστήριο ’  



Υπάρχουν όρια στην Τέχνη; 
 

? 



Ο Ντονασιάν Αλφόνς Φρανσουά, 
Κόμης ντε Σαντ (1740 – 1814), 
γνωστός ως Μαρκήσιος ντε Σαντ , 
επικαλούμενος από τους 
θαυμαστές του ο «Θεϊκός 
Μαρκήσιος». 
Γάλλος συγγραφέας και 
φιλόσοφος με ηδονιστικές  και 
αθεϊστικές θεωρήσεις, που 
κατέστη περιώνυμος για την 
γενετήσια διαστροφή της 
απόλαυσης του εκδηλούμενου 
φόβου, τρόμου και πόνου που 
προκαλούσε στις συντρόφους 
του, όπου και εκ του τίτλου του η 
καθιέρωση του όρου σαδισμός. 











Το γνωστότερο ready-made του Ντυσάν είναι 
το έργο του Fountain, μία λεκάνη 
αποχωρητηρίου που φέρει την υπογραφή "R. 
Mutt 1917". Το έργο δεν παρουσιάστηκε στην 
έκθεση όπου το είχε αρχικά αποστείλει ο 
Ντυσάν, παρά την υπόσχεση των 
διοργανωτών ότι θα παρουσιάζονταν όλα τα 
έργα αρκεί ο δημιουργός τους να πλήρωνε 
συνδρομή 6 δολάρια. Το έργο τελικά 
φωτογραφήθηκε από τον Αλ Στίγκλιτς και η 
φωτογραφία του δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
"The Blind Man", μαζί με σημείωμα της 
εκδότριας που υπεραμυνόταν της αισθητικής 
του αξίας. Έκτοτε δημιουργήθηκε δημόσια 
συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο, το οποίο 
μάλιστα εξαφανίστηκε λίγο μετά τη 
φωτογράφησή του. 
 
Το Δεκέμβριο του 2004 το έργο του Fountain, 
ανακηρύχθηκε το πλέον επιδραστικό έργο του 
20ού αιώνα 
https://www.youtube.com/watch?v=NSKxJc_J
0No  
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Héctor Oesterheld   “The Eternaut” 
Ο ταξιδιώτης του διαστήματος (1957-1959) 



Δημιούργημα των Αργεντίνων  Έκτορ Έστερχελντ και Φρανσίσκο 
Σολάνο Λόπες, το El Eternauta είναι ένα από τα σημαντικότερα 
έργα επιστημονικής φαντασίας, αλλά κι ένα από τα λαμπρότερα 
δείγματα γραφής της ένατης τέχνης. Δημοσιεύθηκε για πρώτη 
φορά στη Hora Cero Semanal από το 1957 έως το 1959. 
 
Κλειστοφοβικό, αγωνιώδες και περιπετειώδες, αλλά συνάμα 
συναισθηματικό, γεμάτο συμβολισμούς και πολιτική αλληγορία, 
είναι ένα έργο απαιτητικό και πολυεπίπεδο. 
 
Ο Oesterheld εξαφανίστηκε το 1977, λέγεται ότι φυλακίστηκε και 
βασανίστηκε. Σκοτώθηκε και εξαφανίστηκε το 1979 από τη 
στρατιωτική δικτατορία που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ. 
 
Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1983, η El Eternauta 
συνεχίστηκε σε διάφορες εκδόσεις από διάφορους συγγραφείς και 

καλλιτέχνες. 
 







 









Damien Hirst  
1965 Αγγλία 

Καλλιτέχνης, επιχειρηματίας, συλλέκτης έργων τέχνης. 
Ο θάνατος είναι ένα κεντρικό θέμα στα έργα του Hirst.  Έγινε διάσημος για 

μια σειρά έργων τέχνης στα οποία σώζονται νεκρά ζώα 
(συμπεριλαμβανομένου ενός καρχαρία, ενός προβάτου και μιας αγελάδας), 

μερικές φορές έχουν τεμαχιστεί και τοποθετηθεί σε φορμαλδεΰδη. 









“ My bed” , 1998. Mixed 
media. Dimensions 
variable. Tate, loan from 
the Duerckheim 
Collection.  
 
Absolute idiot pays £2.2 
million for Tracey Emin’s 
stupid bed. 
 

 



Tracey Emin, “Everyone I Have Ever Slept With 1963–
1995 “  (1995).  An interior view of the work. 



Sarah Lucas 



‘’μερικές φορές πρέπει να είμαστε 
αυθαίρετοι χωρίς φόβο’’ 



• «Δεν είμαι χριστιανός» 
• «Η δουλειά μου είναι μια έκφραση κατά της υποκρισίας» 





Stelarc - Extra Ear (1997-99) and 
1/4 Scale Ear (2003) 
 
Ο Stelarc (Στέλιος Αρκαδίου) 
Αυστραλός καλλιτέχνης που 
ασχολείται κυρίως με το σώμα και 
την τεχνολογία.  
Έχει συνεργαστεί με ιατρικές και 
ηλεκτρονικές τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
εικονικής πραγματικότητας, του 
Διαδικτύου, της προσθετικής, της 
ιατρικής απεικόνισης και της 
ρομποτικής. 



"Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι συνδέονται με την εμπειρία του 
διαδικτύου ... φανταστείτε αν μπορούσα να ακούσω με τα αυτιά κάποιου 
στη Νέα Υόρκη, φανταστείτε αν θα μπορούσα ταυτόχρονα να βλέπω με τα 
μάτια κάποιου στο Λονδίνο". 



Jake and Dinos Chapman  

 









https://edition.cnn.com/videos/arts/2018
/07/09/spencer-tunick-nude-art-
melbourne.cnn
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ORLAN  
French performance artist (1947) 

Η τέχνη του σώματος 
 H ORLAN είναι γνωστή για τα έργα της με τις 
πλαστικές επεμβάσεις από τις αρχές μέχρι τα 

μέσα της δεκαετίας του ‘90, αν και το έργο 
της δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο 

μέσο.  
Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 μέχρι 

σήμερα ανακαλύπτει εκ νέου την ιστορία της 
ποιητικής του σώματος, στην οποία τα 

θεμελιώδη στάδια είναι η τέχνη του σώματος 
και η σαρκική τέχνη. Το πραγματικό σώμα και 

το φανταστικό σώμα, το ζωντανό σώμα και 
το συναισθηματικό σώμα, το μυστικό σώμα 
και το κοινωνικό σώμα, το διάχυτο σώμα και 

το υβριδικό σώμα, όλα συγχωνεύονται με την 
αδιάκοπη ροή των αναφορών στο έργο της.  
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