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Το Τµήµα Καλών Τεχνών, της Σχολής Καλών και Εφαρµοσµένων 
Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου, σας 
προσκαλεί σε σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια της θεµατικής:

Ο ‘µακρύς’ 19ος αιώνας: από τη Γαλλική Επανάσταση 

στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο

Όλες οι οµιλίες δίνονται στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοικτές για το κοινό. 

∆ιάλεξη 8η: Στρατηγικές κατασκευής του µύθου του 
ροµαντικού καλλιτέχνη

∆ρ. Έλενα Αναστασάκη    
∆ιδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Marie Curie Action Fellow 
(FP7 Intra-European Fellowship, 2013-15)

Θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίζει 
η ∆ρ. Νίκη Λοϊζίδη, Οµότιµη Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών Αθήνας.



Στρατηγικές κατασκευής του µύθου του ροµαντικού καλλιτέχνη

Εξαιτίας των έντονων ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών 
ανακατατάξεων που σηµατοδοτεί η Γαλλική Επανάσταση, 
στις αρχές του 19ου αιώνα γίνεται επιτακτική η ανάγκη της 
κατασκευής µιας νέας ταυτότητας του καλλιτέχνη, ο οποίος πρέπει 
πλέον να δηµιουργήσει µια θέση για τον εαυτό του σε µια κοινωνία 
όπου κυρίαρχος είναι ο αστός. Η επιβίωση του καλλιτέχνη θα 
εξαρτηθεί από την αποδοχή της “χρησιµότητάς” του σύµφωνα 
µε τις αξίες του νέου πλέον κοινού. Την ίδια περίοδο, η επέκταση 
και εδραίωση του Τύπου, ως µέσο διάδοσης πληροφοριών, 
προσφέρει στον καλλιτέχνη µια εύχρηστη πλατφόρµα για τη 
διαχείριση της προσωπικής του εικόνας. Η διαθεσιµότητα του 
νέου αυτού µέσου θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εµφάνιση 
των πρώτων διασηµοτήτων (celebrities), µε τρανταχτό παράδειγµα 
τον Λόρδο Byron.

H κατασκευή και προώθηση της προσωπικής εικόνας µέσα σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο διαµέσου της λογοτεχνίας είναι µια περίπλοκη 
διεργασία που εµπλέκει κοινωνικούς, πολιτιστικούς και ψυχολογικούς 
µηχανισµούς. Λόγω του µυθοπλαστικού χαρακτήρα της κατασκευής 
της ταυτότητας, η αισθητική της αξία είναι αυτό που την κάνει 
κυρίαρχο αφήγηµα όσον αφορά στη θεώρηση του εαυτού, 
και ακριβώς αυτό της το χαρακτηριστικό είναι η πηγή δύναµης 
της παραπάνω κατασκευής, ως προσωπικού και συλλογικού µύθου.
Στην περίπτωση του ροµαντικού καλλιτέχνη, αυτή η νέα ταυτότητα 
περνά τα εθνικά σύνορα εκφράζοντας µια έντονη ανάγκη για τη 
σύσταση µια νέας κοινότητας µε αίσθηση συνοχής. Η τάση για τη 
δηµιουργία µιας φανταστικής διεθνικής καλλιτεχνικής κοινότητας, 
όπου τα µέλη της συνδέονται µε το κοινό όραµα της ατοµικής 
µοναδικότητας και της αξίας της, γίνεται ιδιαίτερα αισθητή την 
περίοδο αυτή. 

Η οµιλία εξετάζει δύο πτυχές του µύθου του καλλιτέχνη που, αν και 
αλληλένδετες, έχουν διαφορετική λειτουργία. Η πρώτη αφορά στην 
προσπάθεια κατασκευής της φαντασιακής έννοιας του καλλιτέχνη 
ως ιδιαίτερου τύπου ανθρώπου. Η δεύτερη πτυχή εστιάζει στην 
κατασκευή του προσωπικού µύθου, παρουσιάζοντας µια σειρά από 
στρατηγικές και τον τρόπο που συλλειτουργούν στη διαµόρφωση 
της προσωπικής εικόνας του καλλιτέχνη.


