
Προοίμιο

Η γεωγραφία του μοντέρνου στη διάρκεια του 20ού αιώνα περιλαμ-

βάνει πόλεις όπως η Βιένη, το Βερολίνο, το Παρίσι, η Πράγα, η Μό-

σχα, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη. Η Αθήνα, η οποία φιλοξένησε το

1933 το 4ο Διεθνές Συνέδριο Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής (IV

CIAM), πώς τοποθετείται στο χάρτη αυτό; Ποιος ήταν ο δικός της

μοντερνισμός; Ποιες μορφές και ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πή-

ρε ο μοντερνισμός –και ο ελληνικός μοντερνισμός ειδικότερα– στη

σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώνα;

Με στόχο να δοθούν απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις, τον

Μάιο του 2011 πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη συνέ-

δριο με θέμα «Το μοντέρνο στη σκέψη και τις τέχνες του 20ού αιώ-

να». Μεταξύ άλλων, στόχος αυτού του συνεδρίου ήταν η αποσαφή-

νιση όρων που περιγράφουν το μοντέρνο (νεωτερικότητα, νεότερη

εποχή) αλλά και όρων που συχνά σχετίζονται με το μοντερνισμό

(πρωτοπορία, μεταμοντέρνο, σύγχρονο). Διερευνήθηκαν και αναλύ-

θηκαν χαρακτηριστικά του μοντέρνου όπως η αυτοαναφορικότητα,

ο κατακερματισμός της συνέχειας, η αφαίρεση, ο φορμαλισμός, η

λειτουργική καθαρότητα, η ορθολογικότητα και το παράλογο, η έμ-

φαση στην πρόοδο, η αναφορά στη μηχανή και την τεχνολογία, η

ρήξη με την παράδοση, ο ελιτισμός, ο κοσμοπολιτισμός, η ουτοπία,

ενώ αναπτύχθηκε διάλογος για τις μορφές που πήρε η εκδήλωση του

μοντέρνου σε διάφορους χώρους, από την αρχιτεκτονική μέχρι τη

φιλοσοφία, από τη μουσική μέχρι τις φυσικές επιστήμες και τα μα-

θηματικά, από την πολιτική μέχρι τη λογοτεχνία.

001-012 Protoselida_Layout 1  18/09/2013  2:30 μ.μ.  Page 9



Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους οι συγγραφείς

Θανάσης Βαλτινός και Απόστολος Δοξιάδης, ο σκηνοθέτης Βασί-

λης Παπαβασιλείου, οι αρχιτέκτονες Αριστείδης Αντονάς, Ανδρέας

Κούρκουλας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης και Κώστας Τσιαμπάος, οι

φιλόσοφοι Στέλιος Βιρβιδάκης, Φαίη Ζήκα, Βάσω Κιντή, Γιώργος

Ξηροπαΐδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και Κατερίνα Παπλω-

ματά, ο ιστορικός της Επιστήμης Θεόδωρος Αραμπατζής, οι εικα-

στικοί καλλιτέχνες Κωστής Βελώνης και Βάνα Ξένου, η θεατρολό-

γος Δηώ Καγγελάρη, και ο μουσικολόγος Χρήστος Καρράς.

Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται κείμενα που γράφτηκαν με

βάση τις παραπάνω εισηγήσεις, ενώ έχει προστεθεί ένα κείμενο του

Αλβέρτου Αρούχ για το μοντερνισμό στην τέχνη της μαγειρικής.

Η πραγματοποίηση αυτής της έκδοσης, αλλά και του συνεδρίου,

δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη του Ιδρύματος Παναγιώ-

τη και Έφης Μιχελή, το ΔΣ του οποίου ευχαριστούμε θερμά. Ευχα-

ριστούμε επίσης το Μουσείο Μπενάκη, για τη φιλόξενη στέγη του

τις δύο ημέρες του συνεδρίου, και τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια, που

ανέλαβαν και επιμελήθηκαν την έκδοση αυτή.

Βάσω Κιντή

Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Κώστας Τσιαμπάος
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