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“Η Ανάγνωση των Κτιρίων”
Η κατανόηση των έργων της εικαστικής τέχνης

ΜΟΝΙΚΑ ΠΙΤΕΡ
(Απόσπασµα)
Στην παρουσίασή µου, προσεγγίζω τη διαδικασία της κατανόησης των έργων της εικαστικής τέχνης
από µία ερµηνευτική άποψη, συµπεριλαµβάνοντας την έννοια κατανόησης του Χανς- Γκέοργκ
Γκαντάµερ. Σύµφωνα µε τον Γκαντάµερ η κατανόηση ενός πίνακα ζωγραφικής ή ενός κτιρίου δεν
σταµατά στην εικονογραφική ερµηνεία ή στην περιγραφή των αρχιτεκτονικών στιλιστικών
χαρακτηριστικών. Είναι µάλλον µια ατµόσφαιρα την οποία όλοι εµείς καταλαβαίνουµε όταν το
θέαµα “έρχεται σχεδόν µε ένα σοκ”. Ως εκ τούτου, το πρόβληµα της κατανόησης των έργων της
εικαστικής τέχνης προσεγγίζεται από την λογική των ερωτήσεων και απαντήσεων. Αυτή η σχέση
θέτει το ερώτηµα του πώς µπορεί ένα έργο τέχνης να καλέσει τον δέκτη του σε κατανόηση; Πώς
µπορούµε να ερµηνεύσουµε τον ισχυρισµό του Γκαντάµερ που λέει πως πρέπει να µάθουµε να
διαβάζουµε τα έργα της εικαστικής τέχνης, καθώς και τα λογοτεχνικά έργα. Τι είδος συµπεριφοράς
υποδοχής αντιµετωπίζεται στην κατάσταση κατανόησης; Αναζητώντας την απάντηση σε αυτές τις
ερωτήσεις, στην παρουσίασή µου θα ήθελα να επισηµάνω ότι το έργο τέχνης ως µια αυτόνοµη
ενότητα, είναι πάντα ικανό να µεταφέρει ένα έγκυρο µήνυµα για το ενδεχόµενο θέµα του.
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Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε
στείλτε µας ένα e-mail στο dke@southest-europe.org για να µας το δηλώσετε.
Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής:
Mónika Péter (Μονικα Πιτερ): “Η Ανάγνωση των Κτιρίων”. Η κατανόηση των έργων της εικαστικής τέχνης.
(Μετάφραση από ∆εσποινα Σιχιδου ) International Relations Quarterly, Τόµος 4. Νο.2 (Καλοκαίρι 2013/1) σελ. 9.
Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης.

