
ΦΩΒΙΣΜΟΣ



Ο 20ός αιώνας ξεκινά με δύο δυναμικά κινήματα, 

τον Φωβισμό και τον Κυβισμό, 

ενώ παράλληλα εξελίσσεται και το κίνημα του Εξπρεσιονισμού.

Ο καλλιτέχνης του 20ού αιώνα 

δεν ανατρέχει για πρότυπα πια στη δυτική τέχνη 

αλλά στην τέχνη των πρωτόγονων λαών, 

η οποία πλέον θεωρείται εικαστικά και αισθητικά ισότιμη με τη δυτική τέχνη, 

και στην ανεπιτήδευτη τέχνη των παιδιών, 

αναζητώντας δυνατότερες συγκινήσεις και νέους τρόπους έκφρασης, 

έξω από τις σταθερές αξίες και τα δεδομένα 

του ευρωπαϊκού δυτικού πολιτισμού.



ΦΩΒΙΣΜΟΣ

Το πρώτο, χρονολογικά, από τα μεγάλα κινήματα στη ζωγραφική του 20ού αιώνα. 

Ο όρος οφείλεται στον κριτικό τέχνης Λουί Βωξέλ, ο οποίος μίλησε κατά τη διάρκεια 

του Φθινοπωρινού Σαλονιού του 1905 για φωβ (στα γαλλικά fauves = αγρίμια), 

αναφερόμενος στα έργα των Ματίς, Ντερέν, Βλαμένκ, Ρουώ, Μπρακ κ.ά.

Κάτω από την επίδραση των μεταϊμπρεσσιονιστών και ιδιαίτερα του Βαν Γκογκ, 

οι φωβιστές οδηγήθηκαν σε μια πραγματική λατρεία του χρώματος, 

το οποίο αντιμετώπισαν ως το κύριο στοιχείο του κάθε πίνακα. 

Τα πλακάτα, βίαια χρώματα αποτελούσαν ίσως και το μόνο κοινό στοιχείο 

των, κατά τα άλλα αρκετά διαφορετικών μεταξύ τους, ζωγράφων.  

Ματίς



Οι φωβιστές απελευθέρωσαν το χρώμα από την πιστή απόδοση της πραγματικότητας.

Στα έργα τους, τα δέντρα μπορούσε να είναι κόκκινα και η θάλασσα κίτρινη. 

Η μορφή στο έργο των φωβιστών έχει στόχο την εκφραστικότητα και όχι την πιστή

αναπαράσταση.

Η θεματική των φωβιστών αποτελείται από θαλασσινά τοπία, νεκρές φύσεις και πορτρέτα.

Όμως ο Φωβισμός δεν κρατά πολύ. Εκτός από τον Ματίς, όλοι οι άλλοι, μετά τον πρώτο

ενθουσιασμό για τα εκρηκτικά χρώματα, ακολουθούν διαφορετικό δρόμο. Οι Ντερέν και

Βλαμένκ στρέφονται προς μια παραδοσιακή και κλασική κατεύθυνση, ενώ ο Μπρακ στρέφεται

προς τις δομικές αναζητήσεις του Σεζάν και οδηγεί την τέχνη στον κυβισμό.

Ντερέν



Ανρί Ματίς (1869-1954)

Ο Ματίς ξεπέρασε όλους τους 

ζωγράφους στην απόδοση της 

φύσης, μέσω της χρήσης 

διακοσμητικών μοτίβων και της 

χρωματικής αφαίρεσης. 

Στη ζωγραφική του το χρώμα 

αυτονομείται απόλυτα. 

Το εικονιζόμενο θέμα παρουσιάζεται 

και δομείται μέσα από τη σύνθεση 

αφηρημένων και συγκεκριμένων 

χρωματικών σχημάτων.



Στο έργο του «Το τραπέζι του δείπνου» (γνωστό και ως «Αρμονία σε κόκκινο») 1908, τα αντικείμενα, η

ανθρώπινη μορφή και το σχέδιο της ταπετσαρίας του τοίχου συνθέτουν ένα ενιαίο διακοσμητικό μοτίβο

από καθαρά χρώματα, δημιουργώντας έτσι μια επίπεδη διακοσμητική σύνθεση.

Φόρμες και όγκοι έχουν ισοπεδωθεί πλήρως. Ακόμα και η γυναίκα και η φύση από το παράθυρο έχουν

απλοποιηθεί.

Ο Ματίς χρησιμοποίησε τα χρώματα ως μέσο έκφρασης και όχι περιγραφής. Αψηφώντας έτσι,

εσκεμμένα, τους συμβατικούς κανόνες σχεδιασμού και προοπτικής, δημιούργησε ένα νέο

εικαστικό χώρο σχηματιζόμενο από το χρώμα και τη γραμμή.



Επίσης, γνωστό έργο του Ματίς θεωρείται η 

προσωπογραφία της συζύγου του « Η Κυρία 

Ματίς: Προσωπογραφία με πράσινη 

γραμμή», 1905.

Στο έργο αυτό τίποτα δεν περιγράφεται. 

Το πορτραίτο δημιουργείται μέσα από 

χρωματικές αντιπαραθέσεις.

Ο καλλιτέχνης, αντί να χωρίσει το πρόσωπο 

με συμβατικό τρόπο, σε σκούρα και φωτεινή 

πλευρά, το χωρίζει σε θερμή και ψυχρή, με 

μία πράσινη γραμμή. 

Τα μαλλιά και ο κότσος χρωματίζονται με λιλά 

και μοβ αποχρώσεις. 

Το φόντο χωρίζεται και αυτό σε θερμή 

(κόκκινο, μοβ-ροζ) και ψυχρή πλευρά 

(πράσινο).



Ντεγκά - Ιμπρεσιονισμός

Ματίς - Φωβισμός



Ματίς - Φωβισμός

Μονέ - Ιμπρεσιονισμός







Στην τελευταία φάση της ζωής του, πολύ αδύνατος για να σταθεί μπροστά

από καβαλέτο και να ζωγραφίσει, ο Ματίς δημιούργησε τεράστια κολλάζ, τα

οποία πολλές φορές κολλούσε σε καμβά. Τα έργα του αυτά χαρακτηρίζονται

από τρομερή λάμψη και αποτελούν την πιο κοντινή προσέγγιση του Ματίς

στην αφαίρεση.



Ανρέ Ντερέν (1880-1954)

Ένας από τους πλέον πρωτότυπους φωβιστές ζωγράφους ήταν ο Ανρέ Ντερέν. 

Στα έργα του με θέμα απόψεις του Λονδίνου, ο καλλιτέχνης δημιουργεί πίνακες, 

όπου τα βίαια και συχνά αυθαίρετα χρώματα αντιστοιχούν σε προσωπικές 

του ψυχικές διαθέσεις και όχι στην πραγματικότητα. 

Το μουντό και γκρίζο Λονδίνο παρουσιάζεται στα έργα του αλλόκοτα τροπικό. 

Ο καλλιτέχνης μεταμορφώνει τη σκηνή σε ένα ουράνιο τόξο με τα βασικά 

χρώματα, τα οποία απλώνει σε πηκτά στρώματα. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί 

το χρώμα διαστρεβλώνει την προοπτική, δίνοντας, όμως, στο έργο 

μια παλλόμενη αρμονία. 

Το χρώμα απελευθερώνεται από τον παραδοσιακό περιγραφικό του ρόλο 

και αξιοποιείται ως εκφραστικό μέσο. 



«Η γέφυρα του Τσάριγκ Κρος» 1906








