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Μίμηση, Μνήμη και Καινοτομία στην Τέχνη
Στην καθιέρωση της υπεροχής της ευρωπαϊκής σκέψης, ιδιαίτερη σημασία 
είχε η αναγνώριση, η επιλογή και η μίμηση του ιδανικού προτύπου. 
Ανάμεσα στον Νεοκλασικισμό και τον Ρομαντισμό η μίμηση του προτύπου, 
από δεδομένη και αναπόσπαστη διαδικασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
που συμπεριλαμβάνει τη μνήμη, τείνει να εγκαταλειφθεί. Στη διάρκεια του 
20ού αιώνα, η οικονομική ανταγωνιστικότητα και η σύνδεση της με την  
κοινωνική ευημερία του δυτικού κόσμου, οδήγησαν όλο και περισσότερο 
προς την ανάπτυξη της καινοτομίας, δηλαδή προς τη συνεχή παραγωγή 
νέων ιδεών. Από την αναζήτηση των στοιχείων του προτύπου, που 
πηγάζουν από τη σύνδεση με το κλασικό, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός 
προσανατολίζεται σε κάτι που μπορεί να εφευρεθεί ή ακόμα και
να κατασκευαστεί ως νέο, στη δημιουργία δηλαδή νέων πρωτοτύπων.
Η ομιλία εστιάζει στις ιδεολογικές μετατοπίσεις  ανάμεσα στο πρότυπο
και στο πρωτότυπο και στον απόηχό τους στη σημερινή καλλιτεχνική 
δημιουργία και την πολιτισμική πολιτική.

Η ∆ρ. Βασιλική Πετρίδου (Αρχιτέκτων IUAV, DEA και ∆ιδάκτωρ Université 
de Paris-Sorbonne, Paris IV) είναι Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστήμιου Πατρών. Οι έρευνες της 
αφορούν στη συγκρότηση της καλλιτεχνικής γνώσης σε σχέση με την 
οργάνωση της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας.  Έχει δημοσιεύσει μελέτες 
και άρθρα σχετικά με τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη και 
αρχιτεκτονική σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων 
και σε συλλογικά έργα. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά το βιβλίο του Aldo 
Rossi, Η αρχιτεκτονική της πόλης (University Studio Press, 1985), και είναι 
συν-συγγραφέας (με την Όλγα Ζιρώ) του βιβλίου, Τέχνες και αρχιτεκτονική 
από την Αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα (Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015).


