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Νίκη Λοϊζίδη

Ο μοντερνισμός και οι μύθοι του

Το βιβλίο Ο μοντερνισμός και οι μύθοι του απαρτίζεται από δώδεκα 
μικρές μελέτες (αρκετές από αυτές αδημοσίευτες) σχετικές με 
κινήματα, καλλιτέχνες (Manet, Picasso, Giorgio de Chirico, Max 
Ernst, André Masson) αλλά και προβλήματα θεωρίας και κριτικής 
της μοντέρνας τέχνης που, παρά τον τεράστιο όγκο της διεθνούς 
βιβλιογραφίας, μένουν πάντα ανοιχτά για τον σύγχρονο ερευνη-
τή. Εξάλλου, ένας τρόπος για να μην απορροφηθούμε «από τη 
δίνη των πεπραγμένων» της σημερινής εποχής είναι η διαυγέστε-
ρη και κατά το δυνατόν πιο αντικειμενική και δίκαιη κατανόηση 
της εποχής του μοντερνισμού. Σημαντικό μέρος των κειμένων εί-
ναι αφιερωμένο σε καλλιτέχνες του σουρεαλιστικού κινήματος, 
έργα των οποίων προσπάθησα να αποκωδικοποιήσω –όπως π.χ. 
την περίπτωση ενός έργου της ντανταϊστικής περιόδου του Max 
Ernst (Deux enfants sont menacés par un Rossignol)– χρησιμοποι-
ώντας στοιχεία από την ψυχαναλυτική μέθοδο. Μολονότι θεω-
ρώ τον Giorgio de Chirico συμβολιστή, τον ξαναβλέπω μέσα από 
την πάντα προβληματική σχέση του με τους σουρεαλιστές, αλλά 
κυρίως εξετάζω το έργο του –μετά την περίοδο της metafisica– 
μέσα από τους μύθους με τους οποίους ταύτισε την καλλιτεχνι-
κή του πορεία και την προσωπική του ζωή: το μύθο της αργοναυ-
τικής εκστρατείας και το μύθο ή, μάλλον, τη βιβλική παραβολή 
της επιστροφής του ασώτου. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και δύο 
μελέτες μου για τον Νίκο Εγγονόπουλο ως ποιητή (για το έπος 
του Bolivar) και ως καλλιτέχνη (για τη μοντέρνα γενεαλογία του 
ανδρείκελου (mannequin) και την απεικόνισή του στα ζωγραφι-
κά έργα του). Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν δημιουργή-
θηκαν ποτέ οι κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις που θα 
επέτρεπαν στο πνεύμα της σουρεαλιστικής αναζήτησης να εκ-
φραστεί ως κίνημα, το έργο του Νίκου Εγγονόπουλου και εκεί-
νο του Ανδρέα Εμπειρίκου προσφέρονται υποδειγματικά για τη 
μελέτη και την ανάλυση της ελληνικής ιδιορρυθμίας σε σχέση με 
τις πρωτοπορίες και τα επαναστατικά κινήματα του ευρωπαϊκού 
μοντερνισμού. Η ιστορική και κοινωνιολογική προσέγγιση του κι-
νήματος που επιχειρώ στη μελέτη για το «κακό» ως ιδεολογική 
συνιστώσα της σουρεαλιστικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας ελπί-
ζω τελικά να αποκαλύπτει τα βαθύτερα αίτια της επιθετικότητας 
των οπαδών του κινήματος απέναντι σε μια κυρίαρχη τάξη (την 
αστική), η οποία διαμορφώθηκε με τρόπο ιδιαίτερα προβληματικό 
στην Ελλάδα. Στη συλλογή των κειμένων περιλαμβάνεται και μια 
ομιλία που είχα δώσει το 1999 στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
με αφορμή την ισπανική έκθεση προπαρασκευαστικών σχεδίων 
του Picasso για τη σύνθεση της Guernica. Στόχος της ομιλίας εκεί-
νης ήταν να αναδείξω τη θέση της Guernica στο πεδίο των ιδεο-
λογικών αναμετρήσεων της Διεθνούς Έκθεσης Τέχνης και Τεχνι-
κής του 1937, όπου, όπως είναι γνωστό, το περίπτερο της ναζιστι-
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κής Γερμανίας, κατασκευασμένο από τον έμπιστο αρχιτέκτονα του ηγέτη του Τρίτου Ράιχ 
Albert Speer, βρισκόταν σε συμβολική θέση πολιτικής αναμέτρησης με το περίπτερο της 
Σοβιετικής Ένωσης και τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό των γλυπτών της Vera Moukhina που 
κοσμούσαν την κατασκευή του Boris Jofan. Δεν ξέρω αν οι δικτατορίες του Μεσοπολέμου 
υπήρξαν πράγματι το θλιβερό απόγειο του μοντερνισμού –όπως έχει τονίσει χαρακτηρι-
στικά ένας Άγγλος ιστορικός–, σίγουρα όμως υπήρξαν ένα από τα παθολογικά συμπτώμα-
τά του, τα οποία στις μέρες μας επανεμφανίζονται με άλλο «πρόσωπο», λιγότερο σαφές, 
αλλά το ίδιο, αν όχι περισσότερο, απειλητικό.

Η Νίκη Λοϊζίδη σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από το 1973 έως το 1982 ακολούθησε 
ευρύ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανωτάτη Σχολή Κοινωνι-
κών Επιστημών (École des Hautes Études en Sciences Sociales) του 
Παρισιού. Αμέσως μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα διορίστηκε 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο λογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου δίδαξε Ιστορία της Τέχνης επί μία 
τριετία. Το 1985 εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης και το 1993 απέκτησε τον τίτλο της τακτικής καθηγήτριας. Παράλληλα, συνεργά-
στηκε με το Μεταπτυχιακό Τμήμα Σπουδών Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με τα 
Πανεπιστήμια του Έσεξ, του Στρασβούργου και της Σορβόννης. Το 2004, με πρόταση του 
Τομέα Θεωρητικών Σπουδών της Α.Σ.Κ.Τ. μετακινήθηκε στην Αθήνα όπου ανέλαβε το βασι-
κό σχεδιασμό του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης το οποίο άρχισε να λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Στον κύριο εκπαιδευτικό κορμό των μαθημάτων του 
Τμήματος εντάχθηκε και η Κοινωνιολογία της Τέχνης. Η Νίκη Λοϊζίδη έχει συγγράψει αρκε-
τά βιβλία, μελέτες και άρθρα με αντικείμενο την Ιστορία και Θεωρία της Μοντέρνας Τέχνης.
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