


 Σα πξώηα ρξόληα 
 

 Ο Μηραήι Αγγεινο, γηνο ηνπ Λνληνβίθν ληη 

Ληνλάξλην ληη Μπνπνλαξόηη ηκόλη, γελλήζεθε  

ζηηο 6 Μαξηίνπ 1475. 

  Ζ νηθνγέλεηα Μπνπαλαξόηη θαηαγόηαλ από 

παιηά εύπνξε θισξεληηλή γεληά θαη θαηά ην 

παξειζόλ είρε θαηαιάβεη ζεκαληηθέο ζέζεηο.  

 Ζ νηθνλνκηθή θάκςε θαίλεηαη λα μεθηλάεη ζηα 

κέζα ηνπ 15νπ αηώλα κε ηνλ Ληνλάξλην, πνπ 

απνδέρεηαη ζέζεηο έμσ από ηελ πόιε, ελώ ην 

1474 δηνξίδεηαη ηνπνηεξεηήο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αξέηζν, πξώηα ζηελ πόιε Κηνύδη θη έπεηηα ζην 

Καπξέδε. 

  Δθεί γελληέηαη ν δεύηεξνο γηνο ηνπ, πνπ παίξλεη 

ην όλνκα ηνπ αξράγγεινπ Μηραήι. 
 

 



 

 

    Έμη ρξόληα αξγόηεξα(1481), ε γπλαίθα ηνπ 

Ληνλάξλην πεζαίλεη θαη ε νηθνγέλεηα 

κεηαθνκίδεη ζην εηηληάλν, θνληά ζηε 

Φισξεληία.  Ο Λνληνβίθν εκπηζηεύεηαη ηελ 

αλαηξνθή ηνπ κηθξνύ Μηραήι Άγγεινπ ζε κία 

παξακάλα, γπλαίθα  ιηζνμόνπ.  

       Ο παηέξαο ηνπ, πξνζβιέπνληαο ζηε 

κειινληηθή βνήζεηα ησλ γησλ ηνπ, 

αληηζηέθεηαη ζηελ απζόξκεηε θιίζε ηνπ 

Μηραήι Άγγεινπ πξνο ην ζρέδην θαη ηνλ 

ζηέιλεη λα ζπνπδάζεη ππό ηελ θαζνδήγεζε 

ηνπ  νπκαληζηή Φξαληζέζθν ληα Οπξκπίλν. 

 

 



 

Ο Mηραήι Άγγεινο ζηνλ Γθηξιαληάγην 

       

        Σν 1487, σζηόζν, ζπγθαηαηίζεηαη λα 

πάεη καζεηεπόκελνο ζην εξγαζηήξην 

δσγξαθηθήο ηνπ Νηνκέληθν 

Γθηξιαληάγην, ν νπνίνο, εθείλε ηελ 

πεξίνδν, είρε αλαιάβεη έλα από ηα πην 

ζπνπδαία έξγα ηεο επνρήο, ηε 

δηαθόζκεζε ηνπ Παξεθθιεζίνπ 

Σνξλακπνπόλη, ζηε άληα Μαξία 

Ννβέια. ην εξγαζηήξην ηνπ 

Γθηξιαληάγην,  ζηε Φισξεληία, ν 

λεαξόο Μηραήι Αγγεινο καζαίλεη ηελ 

ηερληθή ηεο λσπνγξαθίαο θαη 

εμαζθείηαη ζην ζρέδην. 

 
 
 
 

            Ο άγηνο Ηεξώλπκνο (Γθηξιαληάγην ) 



      Αλ θαη ππνζηεξίδεηαη όηη ν Μηραήι Άγγεινο 

εγθαηέιεηςε ακέζσο ην εξγαζηήξην ηνπ 

Γθηξιαληάγην, είλαη πην πηζαλό όηη ζπκπιήξσζε 

ηα ηξία ρξόληα ηεο ζύκβαζεο καζεηείαο πνπ είρε 

ππνγξάςεη ν παηέξαο ηνπ ην 1488.    

   ε θάζε πεξίπησζε, σο θαιιηηέρλεο ππήξμε 

θπξίσο απηνδίδαθηνο, ελώ κεγάιν κέξνο ηεο 

θαηάξηηζήο ηνπ ην απέθηεζε κειεηώληαο ηα 

αξραία ειιεληθά αγάικαηα θαη ηα έξγα ησλ 

κεγάισλ αλαλεσηώλ ηεο θισξεληηλήο ηέρλεο 

(είλαη ε πεξίνδνο ηεο Αλαγέλλεζεο πνπ ζηελ 

ηέρλε παξαηεξείηαη ζηξνθή πξνο ηα 

αξραηνειιεληθά θαη ξσκατθά πξόηππα). 

                                                                                                             

              Ο εξεπλεηήο ηεο Βέξνηαο (Γθηξιαληάγην)        



 

 

       εκαληηθή ζηηγκή ζηελ εμέιημε ηνπ 

ππήξμε ε επίζθεςε ζηνλ Κήπν ησλ 

Μεδίθσλ, όπνπ δηαηεξείην 

ζεκαληηθή ζπιινγή από αξραία 

γιππηά. Δθεί δηδάρζεθε ηελ ηέρλε 

ηεο γιππηηθήο ελώ παξάιιεια 

γλώξηζε ηνλ Λνξέληζν ησλ 

Μεδίθσλ, επηθαλή άξρνληα ηεο 

Φισξεληίαο, ν νπνίνο ηνλ εηζήγαγε 

ζηελ απιή ηνπ. ηελ απιή ηνπ 

Λνξέληζν ηνπ Μεγαινπξεπνύο, 

ήξζε ζε επαθή κε ηηο ηδέεο ηνπ 

λενπιαησληζκνύ, ηε κεηαθπζηθή, 

εζηθή θαη κπζηηθηζηηθή θηινζνθηθή 

ζρνιή.  
 

 

 

         Λνξέηδν ησλ Μεδίθσλ 



      Σν εκβιεκαηηθό γιππηό 
 

      

       Γηα κηθξό δηάζηεκα 
επηζθέθζεθε ηε Βελεηία θαη 

όηαλ  επέζηξεςε ζηε 
Φισξεληία αλέιαβε αξθεηέο 

παξαγγειίεο κε ζεκαληηθόηεξε 
ηελ αλάζεζε ηνπ Γαβίδ, ελόο 

καξκάξηλνπ γιππηνύ κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ πνπ απνηέιεζε 

ζύκβνιν ηεο λέαο θισξεληηλήο 
δεκνθξαηίαο θαη ηνπνζεηήζεθε 

ζηελ  Πηάηζα ληεια ηληνξία 
κπξνζηά από ην Παιάηζν 

Βέθην.  
 
 



Πξόθεηηαη γηα άιιν πξώηκν έξγν 

ηνπ.Φηινηερλήζεθε ζηα 1498 - 1499 θαη 

είλαη έλα καξκάξηλν γιππηό ζηε 

Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζηελ πόιε 

ηνπ Βαηηθαλνύ. Σν δηάζεκν γιππηό 

απεηθνλίδεη ην ζώκα ηνπ Ηεζνύ ζηα 

πόδηα ηεο κεηέξαο ηνπ Μαξίαο, κεηά ηε 

ηαύξσζε θαη ηελ απνθαζήισζε. Σν 

ζέκα ήηαλ δεκνθηιέο εθείλε ηελ επνρή 

ζηε Γαιιία αιιά όρη ζηελ Ηηαιία. Ζ 

έθδνζε ηνπ Μηθειάληδειν είλαη 

κνλαδηθή ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο 

δεκηνπξγίεο. Δίλαη ζεκαληηθό έξγν, 

θαζώο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηηο 

αλαγελλεζηαθέο αληηιήςεηο ηεο 

θιαζζηθήο νκνξθηάο θαη ηνπ 

λαηνπξαιηζκνύ. 





Manchester Madonna 

 

Φηινηερλήζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν.  

Δηθνληδεη ηελ Παλαγία κε ην Θείν 

Βξέθνο, ηνλ  Ισάλλε ην Βαπηηζηή 

θαη ηέζζεξηο αγγέινπο. Τν έξγν 

έκεηλε εκηηειέο, πηζαλόλ ιόγσ 

αλαρώξεζεο ηνπ Μ.Α. από ηε 

Φισξεληία. Δθηίζεηαη ζηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε ηνπ Λνλδίλνπ 



      Ο Μηραήι Άγγεινο ζηε Ρώκε 

 

      Έλα ρξόλν αξγόηεξα, ην 1507, 

επέζηξεςε ζηε Ρώκε γηα λα 

αλαιάβεη απηή ηελ θνξά ην 

έξγν πνπ ζα ηνλ θαζηεξώζεη 

παγθνζκίσο, ηελ δηαθόζκεζε 

ηεο Καπέια ημηίλα  

(παπηθό παξεθθιήζην), 

ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ 

Πάπα Ηνπιίνπ ηνπ Β’ ν 

νπνίνο ηνπ αλέζεζε ηε 

δεκηνπξγία ελόο επηβιεηηθνύ 

καπζσιείνπ.  

 

 

 



  Σν επόκελν δηάζηεκα (1508-1512) ν Μηραήι 

Άγγεινο θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηζζόηεξεο από 300 βηβιηθέο θηγνύξεο θαη 

άιιεο ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο, όπσο 

ζθελέο από ηελ Γέλεζε, ηελ ηζηνξία ηνπ Νώε 

ή ηε Γεπηέξα Παξνπζία. 

Σα ηέζζεξα απηά ρξόληα, ιέγεηαη, όηη ν 

Μηθειάληδειν δελ βγήθε από ηελ Καπέια 

ημηίλα παξά ειάρηζηα θαη δελ επέηξεςε ζε 

θαλέλαλ λα δεη ην έξγν ηνπ, δεκηνπξγώληαο 

έηζη κηα αλαζηάησζε, κηα θήκε θαη πιήζνο 

θόζκνπ ζύξξεε έμσ από ην Παξεθθιήζη. 

εκαληηθή θαηλνηνκία ππήξμε επίζεο ε 

απεηθόληζε ζεκάησλ πνπ πξνέξρνληαλ από ηελ 

αξραία ειιεληθή θαη ξσκατθή παξάδνζε, 

ρσξίο άκεζε ζρέζε κε ηελ ρξηζηηαληθή 

ζξεζθεία, όπσο νη ίβπιιεο. Ο ζόινο ήηαλ 

ηόζν ςειά πνπ επηλόεζε κία ηερλνηξνπία. 

Εσγξάθηζε παξακνξθσκέλεο ηηο θηγνύξεο, 

έηζη ώζηε ν ζεαηήο πνπ βξηζθόηαλ αξθεηά 

κέηξα πην θάησ λα ηηο έβιεπε θαλνληθέο.. 

 

 

 



 

 Ο δηάδνρνο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 
Β’, Λέσλ Η΄ ηνπ αλέζεζε 
ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο 
πξόζνςεο ηεο εθθιεζίαο 
ηνπ αλ Λνξέληζν, ζηε 
Φισξεληία. Δξγάζηεθε γηα 
ην ζθνπό απηό γηα ηξία 
ρξόληα, σζηόζν ν πάπαο 
ηειηθά απέξξηςε ην ζρέδην. 
Αξγόηεξα αλέιαβε ηελ 
αλέγεξζε ελόο λένπ 
ζθεπνθπιαθίνπ γηα ηελ ίδηα 
εθθιεζία, κε ζθνπό λα 
πεξηέρεη ηνπο ηάθνπο ηνπ 
Λνξέληζν ηνπ 
Μεγαινπξεπή, ηνπ αδειθνύ 
ηνπ Σδνπιηάλν θαζώο θαη 
ησλ νκώλπκσλ πξόσξα 
ρακέλσλ δνπθώλ. Οη 
εξγαζίεο αλαζηέιινληαη 
ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ Πάπα, 
αιιά απνηεινύλ ζεκαληηθό 
δείγκα ζπλύπαξμεο ηεο 
αξρηηεθηνληθήο κε ηελ 
γιππηηθή.  
 
 



 

     Αξγόηεξα θαηέθπγε ζηε 
Γαιιία, πξνζθεθιεκέλνο ηνπ 
Φξαγθίζθνπ Α΄, ελώ ε ε 
Φισξεληία πνιηνξθνύληαλ, 
κε απνηέιεζκα λα 
ραξαθηεξηζηεί ιηπνηάθηεο. 
Δπέζηξεςε όκσο ζύληνκα 
πίζσ ζηε Φισξεληία όπνπ 
θαη παξέκεηλε κέρξη ηελ 
επόκελε επίζθεςή ηνπ ζηε 
Ρώκε γηα λα αλακνξθώζεη 
ηελ πιαηεία ηνπ Καπηησιίνπ 
θαη ην Παιάηζν Φαξλέδε. 
Δπηπιένλ, δηνξίζηεθε 
ππεύζπλνο αξρηηέθηνλαο γηα 
ηελ νινθιήξσζε ηεο 
θαηαζθεπήο ηεο βαζηιηθήο 
ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ. Σα ζρέδηα 
πνπ αθνινπζήζεθαλ αλήθαλ 
ζηνλ Νηνλάην Μπξακάληε, 
σζηόζν ν Μηραήι Άγγεινο 
ζρεδίαζε ην ζόιν ηεο, ε 
θαηαζθεπή ηνπ νπνίνπ 
νινθιεξώζεθε πξηλ ην 
ζάλαηό ηνπ (18 Φεβξνπαξίνπ 
ηνπ 1564). 
 
 



 Δληαθηάζηεθε, 

ζύκθσλα κε ηελ 

επηζπκία ηνπ ζηελ 

Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ 

ηαπξνύ (Santa Croce) 

ηεο Φισξεληίαο 

 ηε δηαζήθε ηνπ είπε: 

"Αυήνω την ψυχή 

μου στο Θεό, το σώμα 

μου στη γη και τα 

υλικά αγαθά στους πιο 

κοντινούς συγγενείς". 

ην κλεκείν ηνπ ζηηο 

ηέζζεξηο γσλίεο 

ηνπνζεηήζεθαλ 

αγάικαηα – 

πξνζσπνπνηήζεηο ησλ 

ηεζζάξσλ ηερλώλ πνπ 

ππεξέηεζε: γιππηηθή. 

δσγξαθηθή, 

αξρηηεθηνληθή, πνίεζε.  



 Ο Μηραήι Άγγεινο επεξεάζηεθε από ηξεηο 

ηερλνηξνπίεο: ηελ Αλαγέλλεζε, ην Μαληεξηζκό θαη 

ην Μπαξόθ 



Αλαγέλλεζε: (15νο – κέζα 16νπ αη.) 

Ξεθίλεζε από ηελ Ηηαιία πνπ έκεηλε αλεπεξέαζηε 
από ηηο αξαβηθέο επηδξνκέο ζηε Μεζόγεην θαη 
από ηηο πνηθίιεο εζλνινγηθέο αλαθαηαηάμεηο 
θαη δηαηήξεζε έηζη δσληαλή ηελ αλάκλεζε ηνπ 
ξσκατθνύ πνιηηηζκνύ 

 

 H αλαγελλεζηαθή δσγξαθηθή 

 Μέξηκλα γηα απόδνζε ηνπ όγθνπ, ηεο 
ιεπηνκέξεηαο, ηεο πξννπηηθήο θαη ηνπ θσηόο 

 Θέκαηα από ηε Βίβιν, αιιά θαη από ηελ 
ειιεληθή θαη ξσκατθή Ηζηνξία θαη Μπζνινγία 

 Απνζέσζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη ηνπ 
γπκλνύ 

 Αλζξσπνθεληξηθόο ραξαθηήξαο (ιόγσ ηεο 
πξνόδνπ ησλ επηζηεκώλ θαη ηεο πίζηεο ζηηο 
δπλαηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ) 

 Αλαδήηεζε ηεο ηδεώδνπο νκνξθηάο 

 

                Ο θήπνο ησλ επίγεησλ απνιαύζεσλ  

            (Ιεξώλπκνο Μπνο) Μνπζείν Prado, Μαδξίηε 



Μαληεξηζκόο 

    Ο Μηραήι Άγγεινο ζεσξείηαη ηδξπηήο κηαο λέαο 
ηερλνηξνπίαο πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο καληεξηζκόο. 
ε πνιιά έξγα ηνπ δηαθξίλνληαη ζηνηρεία πνπ 
έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε γαιήλε, ηελ εξεκία, ην 
κέηξν θαη ηελ επγέλεηα ηεο κνξθήο, γλσξίζκαηα 
ηεο ηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο.  

    Σηνηρεία ηνπ λένπ ζηπι πνπ εηζάγεη ν Μηραήι Άγγεινο 
είλαη:  

 πνιύπινθε ζύλζεζε θαη αλήζπρε,  

 ηνληζκέλνη κύεο ζηα αλδξηθά γπκλά, 

  εμεδεηεκέλεο ζηάζεηο ζε βαζκό ζεαηξηληζκνύ θαη 
θηγνύξεο πνπ εθθξάδνπλ έληνλα πάζε∙ νη θηγνύξεο 
πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνπλ κηα επηκήθπλζε. 

  θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο πνιύπινθεο πνπ θάπνηεο 
θνξέο είλαη ζα λα νδεγνύλ πξνο ηα έμσ ηεο εηθόλαο 

 Ο Μ. Άγγεινο δσγξαθίδεη νγθνκεηξηθά ηα 
πξόζσπα δίλνληαο ηελ ςεπδαίζζεζε ζηνπο 
παξαηεξεηέο όηη πξόθεηηαη γηα επηδσγξαθηζκέλν 
γιππηό.  

 Ο θαιιηηέρλεο δσγξάθηδε ηηο θηγνύξεο δίλνληαο 

 έκθαζε ζηνπο κύεο θαη ηελ ηξηζδηάζηαηε 
απεηθόληζή ηνπο.  

 δελ ζπλήζηδε πνηέ λα δσγξαθίδεη ήξεκεο ,γαιήληεο 
θαη λεθάιηεο εθθξάζεηο ζηα απεηθνληδόκελα 
πξόζσπα ελώ ηα ζώκαηά ηνπο θηλνύληαλ βίαηα κε 
απόηνκεο θηλήζεηο..  

    





 ε αληίζεζε κε ην αλαγελλεζηαθό 
ύθνο πνπ βαζίζηεθε θπξίσο ζηε 
ινγηθή, ην ύθνο ηνπ κπαξόθ 
απεπζύλεηαη πεξηζζόηεξν ζην 
ζπλαίζζεκα. Παξάιιεια 
ραξαθηεξίδεηαη από έλα αίζζεκα 
δένπο θαη κεγαιείνπ θαζώο θαη κηα 
ππεξβνιή ζηε δηαθόζκεζε θαη ηελ 
πνιπηέιεηα πνπ αλαδεηθλύνπλ έλα 
επηβιεηηθό θαη πνκπώδεο ύθνο. Σα 
θπξηόηεξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε 
ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη νη 
θακπύιεο γξακκέο, νη πνιύπινθνη 
δηαπιεθόκελνη όγθνη, ε απόδνζε 
ηεο θίλεζεο, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 
θσηόο θαη ε δεκηνπξγία έληνλσλ 
αληηζέζεσλ είηε κε ηε κνξθή 
εζνρώλ ζηελ αξρηηεθηνληθή, είηε 
κέζσ έληνλσλ θσηνζθηάζεσλ ζηε 
δσγξαθηθή.  

 ν Μ.Άγγεινο ππήξμε εθθξαζηήο 
ηεο ηερληθήο ηνπ κπαξόθ, αθνύ ζε 
όιεο ηηο δσγξαθηέο ηνπ νη κνξθέο 
ραξαθηεξίδνληαλ από πνηθηιία θαη 
θίλεζε. 
 

 

 

 

         Τηηζηάλν The Assumption of Virgin 



 Η Καπέιια ημηίλα ρηίζηεθε αλάκεζα 
ζην 1473-1477, δηαθνζκήζεθε από κηα 
ζεηξά δσγξάθνπο:Μπνηηηηζέιιη, 
ηληνξέιιη,  Πεξνπηδίλν. Ο Μηραήι 
Άγγεινο δηαθόζκεζε νιόθιεξε ηελ 
νξνθή ηνπ παξεθθιεζηνύ κε 
ηνηρνγξαθίεο ην 1508. Ήηαλ ηόζν 
κεγάιε ε θήκε ηνπ,  πνπ ν Πάπαο ηνλ 
θάιεζε λα δηαθνζκήζεη ηελ εθθιεζία 
ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ.  

 Μνίξαζε ην ρώξν ζε γεσκεηξηθά 
ζρήκαηα, ιακβάλνληαο ππόςε ηε δνκή 
θαη ηνπο ηνίρνπο ηνπ παξεθθιεζηνύ: 
ηζηόξεζε ηε Γεκηνπξγία, ην 
Πξνπαηνξηθό Ακάξηεκα, ηηο κνξθέο 
ησλ Πξνθεηώλ πνπ ελαιιάζζνληαη κε 
ηηο ίβπιιεο. 

 Ο Μηραήι Άγγεινο πξσηνηππεί 
παξνπζηάδνληαο ηνικεξόηαηα γπκλά 
ζώκαηα (αλδξηθά, γπλαηθεία), γεκάηα 
δπλακηζκό, δσληάληα, θίλεζε θαη 
ηέιεηεο αλαινγίεο. Σν ρξώκα κε ηηο 
θσηεηλέο απνρξώζεηο θαη ηηο ρηππεηέο 
αληηζέζεηο ζπκβάιιεη ζηε δσληάληα ηνπ 
ζπλόινπ. 



 



 



 

 



 Μέζσ ηεο πξνζεθηηθήο 
κειέηεο ζηελ απεηθόληζε 
ηνπ Θενύ, εθεί πνπ ρσξίδεη 
ην θσο από ην ζθνηάδη κε 
ηα ρέξηα ηνπ παξαηεξνύκε 
όηη ππάξρνπλ αλαηνκηθέο 
αλσκαιίεο πνπ δελ ηηο 
βξίζθνπκε ζε θαλέλα άιιν 
κέξνο ηνπ πίλαθα. Παξόιν 
πνπ έκνηαδαλ κε 
''αδεμηόηεηα'' ηνπ Μ. 
Άγγεινπ, δελ ήηαλ, θαζώο 
ν ίδηνο ν  θαιιηηέρλεο ηα 
δσγξάθηδε εζθεκκέλα. 
Έηζη απνδεηθλύεηαη ε 
ηδηνθπία ηνπ θαη  ν ηξόπνο 
ζθέςεο ηνπ. 

 Πνιινί πηζηεύνπλ πσο 
είλαη ε ζύγθξνπζε κεηαμύ 
επηζηήκεο θαη ζξεζθείαο. 
Ζ ζπγθεθξηκέλε , όκσο, 
δσγξαθηά απνηειεί  γξίθν 
θαζώο θαλείο δελ έρεη 
ιύζεη ην κπζηήξην ηνπ 
''θξπκκέλνπ ζθίηζνπ''.  

Γηαρσξηζκόο ηνπ θσηόο από ην ζθόηνο 

(βι. Τν κπζηηθό ηνπ Μηραήι Αγγέινπ) 



 

Σελ αλαηνκία ηνπ εγθεθάινπ 

δσγξάθηζε ν Μηραήι Αγγεινο ζηελ 

νξνθή ηεο Καπέια ημηίλα. Δδώ θαη 

500 ρξόληα, θαλείο δελ είρε δεη ην 

ζρέδην ηνπ κεγάινπ δσγξάθνπ πνπ 

θξύβεηαη ζηνλ ιαηκό ηνπ Θενύ ζε έλα 

ζεκείν ηεο δηάζεκεο ζύλζεζεο πνπ 

βξίζθεηαη ζην παξεθθιήζη ηνπ 

Βαηηθαλνύ.  

 

Γύν θαζεγεηέο από ην Παλεπηζηήκην 

Σδνλο Υόπθηλο ην εληόπηζαλ θαη ην 

πεξηέγξαςαλ ζε εξγαζία ηνπο πνπ 

δεκνζηεύζεθε ζηελ επηζεώξεζε 

«Νeurosurgery».  

 

Οη ππόινηπεο «αλνξζνγξαθίεο» ηεο 

εηθόλαο απνδίδνληαη κάιινλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ Μ.Α. λα ζηξέςεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ παξαηεξεη’σλ ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ απνηύπσζε ηνπ 

εγθεθάινπ. 









           
 

  ηελ δηάζεκε ιεπηνκέξεηα ηεο 
νξνθήο ηεο Καπέια ηζηίλαο ν 
Μηραήι Άγγεινο αλαπαξηζηά κε 
κεγάιε δεμηνηερλία ηελ ζηηγκή 
πνπ ν Γεκηνπξγόο είλαη έηνηκνο λα 
δώζεη αλάζα δσήο ζην 
δεκηνύξγεκα Σνπ . 
           Σν απισκέλν ρέξη ηνπ 
Θενύ κε ηνλ πξνηεηακέλν δείθηε 
λα απέρεη κόλν ιίγα εθαηνζηά από 
ηα δάθηπια ηνπ Αδάκ είλαη κηα 
πξάμε ζπκβνιηθή θαη γεκάηε 
κεηαθπζηθό κπζηήξην . Ο ζεαηήο 
κπξνζηά ζε απηή ηελ ηζρπξή 
εηθόλα κπνξεί λα αηζζαλζεί ηελ 
κεγάιε έληαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ρξνληθήο ζηηγκήο κέζα ζηελ 
αησληόηεηα , όπνπ ν ρξόλνο 
εμηζώλεηαη κε ηελ θίλεζε θαη ε 
αλώηεξε δύλακε δίλεη ςπρή ζην 
αλζξώπηλν ζώκα. 
           Αμηνζεκείσηε είλαη ε 
δηάρπηε αίζζεζε ηεο κειαγρνιίαο 
θαη εηδηθά ην ιππεκέλν βιέκκα 
ηνπ Αδάκ,  ζαλ λα δηαηζζάλεηαη 
ηελ κνίξα ηεο απώιεηάο ηνπ έσο 
ηελ εκέξα ηεο θξίζεσο. 
           Αθόκε θαη ν ίδηνο ν Θεόο 
θαίλεηαη δύζπηζηνο , ζαλ λα 
πεξηκέλεη όηη ν Αδάκ ζα 
παξαθνύζεη ηνπο λόκνπο ηνπ.  



 ηε «Γεκηνπξγία ηνπ Αδάκ» ν Γεκηνπξγόο δελ παηά ζηε γε αιιά, «εξρόκελνο 
από ηνλ άπεηξν, ηξηζδηάζηαην ρώξν πιεζηάδεη κεηέσξνο, σζνύκελνο, ζαξξείο, από 
ζπειιώδεηο αλέκνπο ηνλ νιόγπκλν Αδάκ, ν νπνίνο είλαη μαπισκέλνο ζε κηα 
εμίζνπ γπκλή γσληά ηεο γεο. Σν θνκκάηη απηό είλαη πξάζηλν ζαλ λα θπηξώλεη 
πάλσ ηνπ ρνξηάξη, θαη πίζσ ν ζεαηήο βιέπεη λα ην ζπλνδεύεη κηα γαιάδηα 
επηθάλεηα λεξνύ, όπσο ζηε ζθελή κε ηε δεκηνπξγία ηεο Δύαο. Καη εδώ έρνπκε ηελ 
αιιεπάιιειε απεηθόληζε ησλ ηξηώλ ζηνηρείσλ, γεο, λεξνύ θαη αέξα», ιέεη ν 
ηζηνξηθόο Υάηλξηρ Πθάηθεξ. «Ζ ζθελή απεηθνλίδεη ηε ζηηγκή πνπ ε ζετθή ζπίζα 
δσήο κεηαδίδεηαη από ην ρέξη ηνπ Γεκηνπξγνύ ζην ρέξη ηνπ αλζξώπνπ ρσξίο λα ην 
αγγίμεη. Ο Θεόο έρεη πξόζσπν παηξηθό. Σν αγόξη ην θνιιεκέλν πίζσ ηνπ 
πξνθαλώο ζπκβνιίδεη ηνλ Ηεζνύ. Παξνύζα ζπλεπώο είλαη όιε ε Αγία Σξηάδα, 
δηόηη ε πλνή ηνπ αέξα πνπ θνπζθώλεη ηνλ καλδύα ζπκβνιίδεη ζίγνπξα ην Άγην 
Πλεύκα». 





































 

 



Τν έξγν παξηζηάλεη ηελ εκέξα ηεο 

«κέιινπζαο θξίζεο»: ν Χξηζηόο 

εκθαλίδεηαη νξγηζκέλνο θαη ηηκσξόο ζην 

πάλσ θαη κεζαίν κέξνο ηνπ ηεξάζηηνπ 

«θξέζθν», πεξηζηνηρηζκέλνο από 

γπκλνύο αγίνπο θαη κάξηπξεο κε 

αγξησπά πξόζσπα θαη γνπξισκέλα 

κάηηα, πνπ πνιινί από απηνύο θξαηνύλ 

ηα όξγαλα ησλ βαζαληζηεξίσλ ηνπο. 

Γίπια ζηνλ Χξηζηό, ζην αξηζηεξό κέξνο, 

βξίζθεηαη ε Παξζέλνο Μαξία, ελώ ν 

Αγηνο Βαξζνινκαίνο «ζηεξίδεη» ην πάλσ 

κέξνο ηεο θαηαζθεπήο, θαζώο 

μεπξνβάιιεη από ην πιήζνο θξαηώληαο 

ην δέξκα ηνπ, πάλσ ζην νπνίν ν 

θαιιηηέρλεο είρε δσγξαθίζεη ην ίδην ηνπ 

ην πξόζσπν (ηνλ άγην Βαξζνινκαίν ηνλ 

είραλ γδάξεη). Πην θάησ, ςπρέο 

αλεβαίλνπλ θαη θαηεβαίλνπλ, 

ππνθηλνύκελεο από άπηεξνπο αγγέινπο 

θαη από δαίκνλεο. Σην θάησ κέξνο ηεο 

ηνηρνγξαθίαο νη λεθξνί βγαίλνπλ από 

ηνπο ηάθνπο ηνπο, ελώ δίπια ραίλνπλ νη 

πύιεο ηεο Κόιαζεο.  



 Γίπια ζηνλ Υξηζηό, ζην 

αξηζηεξό κέξνο, βξίζθεηαη 

ε Παξζέλνο Μαξία, ελώ ν 

Αγηνο Βαξζνινκαίνο 

«ζηεξίδεη» ην πάλσ κέξνο 

ηεο θαηαζθεπήο, θαζώο 

μεπξνβάιιεη από ην πιήζνο 

θξαηώληαο ην δέξκα ηνπ, 

πάλσ ζην νπνίν ν 

θαιιηηέρλεο είρε 

δσγξαθίζεη ην ίδην ηνπ ην 

πξόζσπν (ηνλ άγην 

Βαξζνινκαίν ηνλ είραλ 

γδάξεη). Πην θάησ, ςπρέο 

αλεβαίλνπλ θαη 

θαηεβαίλνπλ, 

ππνθηλνύκελεο από 

άπηεξνπο αγγέινπο θαη από 

δαίκνλεο. ην θάησ κέξνο 

ηεο ηνηρνγξαθίαο νη λεθξνί 

βγαίλνπλ από ηνπο ηάθνπο 

ηνπο, ελώ δίπια ραίλνπλ νη 

πύιεο ηεο Κόιαζεο.  

 



      Α  ΖΩΝΗ: Οη Άγγεινη κε 

ηα ζύκβνια ηνπ ζείνπ 

πάζνπο 

      Β  ΖΩΝΗ: Ο Υξηζηόο – 

Κξηηήο κε ηελ Παλαγία 

θαη ηνπο καθάξηνπο πνπ 

θέξδηζαλ ηελ αηώληα δσή 

      Γ  ΖΩΝΗ:  Οη Άγγεινη κε 

ηηο ζάιπηγγεο ηεο 

Γεπηέξαο Παξνπζίαο 

αλάκεζα ζηνπο  

      ελάξεηνπο πνπ αλεβαίλνπλ 

ζηνλ Παξάδεηζν θαη ζηνπο 

θαηαδηθαζκέλνπο πνπ 

ηνπο πεξηκέλεη ε Κόιαζε 

     Γ  ΖΩΝΗ:  Αλάζηαζε ησλ 

λεθξώλ, θαηαθξήκληζε 

ησλ ακαξησιώλ ζηελ 

Κόιαζε 

         



 







 Οη λσπνγξαθίεο ηεο Capella Sixtina είλαη έλα παξάμελν έξγν· ζπληζηνύλ 
αλαηξνπή θάζε ηζρύνπζαο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο Σηκσξόο Τηόο ηνπ Θενύ, κε κηα 
ρεηξνλνκία ύςηζηεο ηεξήο νξγήο κπξνζηά ζηηο αλσξηκόηεηεο θαη ηηο κηθξόηεηεο 
ησλ αλζξώπσλ, βάδεη ηέινο ζηνλ ηζηνξηθό ρξόλν εγθαηληάδνληαο ηε βαζηιεία ησλ 
νπξαλώλ. Ο θαιιηηέρλεο Μηραήι Αγγεινο, κε ην δηθαίσκα πνπ ηνπ δίλεη ην 
ηεξάζηην ηαιέλην ηνπ, «αλαπνδνγπξίδεη ηνλ θόζκν». Απηόο ν 
«αλαπνδνγπξηζκέλνο θόζκνο» είλαη ην θξέζθν ηεο Capella Sixtina, πνπ ζπληζηά 
θαη ηελ απνθνξύθσζή ηεο αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο -έλα ζπλεπέο ξίδσκα ζηελ 
παξάδνζε- θαη ηαπηόρξνλα έλα από ηα πεξηζζόηεξν κνληέξλα έξγα όισλ ησλ 
επνρώλ. Ζ «Γεπηέξα Παξνπζία» -θάηη πνπ κάιινλ δελ ζα ζπκβεί πνηέ, κε απηόλ 
ηνλ ηξόπν ηνπιάρηζηνλ- γίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα θαη επηβάιιεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα ηεο Αλαγέλλεζεο σο κία από ηηο ακηγέζηεξεο κνξθέο απηνύ πνπ 
θαινύκε «πλεύκα». Σώξα, ε Σειηθή Κξίζε, ην «θξίλαη δώληαο θαη λεθξνύο», 
βξίζθεηαη ζηνλ νπξαλό ησλ αλζξώπσλ· από ηε ζέζε πνπ είρε κέζα ζηηο ςπρέο 
ησλ αλαγελλεζηαθώλ πνιηηώλ, ν Μηραήι Αγγεινο εγθαζηζηά ηνύηε ηελ 
πξαγκαηηθόηεηα εθεί όπνπ απηή αλήθεη: ζην επέθεηλα· νη άλζξσπνη κπνξνύλ λα 
δήζνπλ θαη λα παιέςνπλ κε ηα πξνηάγκαηα ηνπ Λόγνπ γηα έλα θαιύηεξν όζν θαη 
δύζθνιν αύξην.  



 Αο ζπκεζνύκε ηα ιόγηα ηνπ Γθαίηε (Goethe) όηαλ 

επηζθέθηεθε ην ζίμηεην παξεθθιήζη: «Γελ 

θαληαδόκνπλ όηη ν άλζξσπνο ζα κπνξνύζε λα 

θηάζεη ηόζν ςειά». Κη εκείο, από ηα ρακειά, 

αηελίδνπκε ην θξέζθν ηνπ Μηραήι Αγγέινπ.  



Απηή δελ είλαη ε δνπιεηά κνπ. Σπαηαιάω ηνλ ρξόλν κνπ γηα ην ηίπνηα. Βόεζα, Θεέ κνπ!  

 (Γξάθεη ζηα γξάκκαηα ηνπ όηαλ ππνρξεώζεθε από ηνλ πάπα Ηνύιην Β' λα 

αλαιάβεη ηηο λσπνγξαθίεο ζηελ νξνθή ηεο Cappella Sistina, γηαηί ν θαιιηηέρλεο 

αγαπνύζε ηελ γιππηηθή θαη αληηπαζνύζε ηελ δσγξαθηθή)   

 

 

Η γελεηάδα κνπ θνηηάδεη πξνο ηνλ Παξάδεηζν 

θαη ληώζω ην ζβέξθν κνπ λα θνιιάεη ζηελ θακπνύξα κνπ. 

Γηπιώλω ην ζηήζνο κνπ ζαλ κέγαηξα 

θαη θαζώο δελ ζηακαηά λα ζηάδεη από πάλω ην πηλέιν κνπ, 

Πξνθύιαμε, Τδνβάλη, από δω θαη πέξα 

ην πξόζωπό κνπ κνηάδεη κε δηαθνζκεκέλν δάπεδν. 

ην λεθξό έξγν θαη ηελ ηηκή κνπ, 

γηαηί ε ζέζε κνπ δελ είλαη θαιή, 

θαη δελ είκαη θαη δωγξάθνο. (νλέην ηνπ θαιιηηέρλε) 







 Ο Μηραήι Άγγεινο βπζίδεηαη ζηα άγρε θαη ηηο ειπίδεο ηνπ θαηξνύ ηνπ, αιιά θαη μεπεξλά 

ηελ επνρή ηνπ γηα λα κηιήζεη , ζα ζεκεξηλόο άλζξσπνο γηα ηνλ έξσηα θαη ηε ιύηξσζε, ηε 

κειαγρνιία θαη ην κεγαιείν, ηελ ακαξηία θαη ηελ αηώληα δσή , ηελ ηειείσζε θαη ηα 

αλζξώπηλα πάζε 
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