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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1917. Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ρωσική τέχνη των δεκαετιών 1910-1920 έδωσε στην ανθρωπότητα τα πιο ρηξικέλευθα κινήματα 
της πρωτοπορίας. Ωστόσο, τα έργα και οι ομάδες της ρωσικής πρωτοπορίας δεν θα είχαν θέση 
χωρίς το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έζησαν και δημιούργησαν οι ίδιοι οι 
καλλιτέχνες - από τη φεουδαρχία και τη βιομηχανική κρίση στις διεκδικήσεις εργατών και αγροτών 
και την Επανάσταση του 1905-1907, από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Οκτωβριανή 
Επανάσταση και το όραμα της διεθνούς επανάστασης και τέλος από τον Εμφύλιο πόλεμο στην 
οριστική επικράτηση του κόμματος των μπολσεβίκων. 


Παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα, οι ραγδαίες εξελίξεις στις θετικές επιστήμες, τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα και οι κοινωνικές αλλαγές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα 
οδήγησαν τους καλλιτέχνες στην αναζήτηση θεωριών για την τέχνη που θα ανατρέπουν την 
αποσπασματική προσέγγιση της ορατής πραγματικότητας και θα αντιλαμβάνονται τον κόσμο σαν 
μία αδιάσπαστη ενότητα οργανικών μεταβολών που θα μπορεί να γίνεται κατανοητή μέσα από τον 
αλληλοσυμπληρούμενο συνδυασμό επιστημονικού, ιδεολογικού και αισθητικού πειραματισμού. 


Οι καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας έδωσαν τα καλύτερα αποτελέσματά τους μέσα από τις 
κοινωνικές αντιξοότητες, τον επαναστατικό τρόπο σκέψης, το όραμα, τη συμμετοχικότητα και την 
τόλμη. Έως το 1917, η σχέση των καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας με την εξουσία ήταν 
αιρετική και αντιδραστική. Τα αντεξουσιαστικά μηνύματα των μανιφέστων, τα ζωγραφισμένα 
πρόσωπα και το εκκεντρικό ντύσιμο των καλλιτεχνών συμβάδιζαν με την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα των διαρκών απεργιακών κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων και των φέιγ βολάν, των 
αναρίθμητων φοιτητικών, εργατικών, πολιτικών ομάδων. Ωστόσο, η πίστη στη συλλογική δράση 
και η επαναστατική νοοτροπία οδήγησε στα πρώτα χρόνια μετά τον Οκτώβριο του 1917 σε ένα 
κλίμα πρωτοφανούς συνεργασίας της εξουσίας με την τέχνη. Ιδρύθηκαν οργανώσεις για την τέχνη 
και σχολές με ριζοσπαστικές εκπαιδευτικές μεθόδους, καθώς και τα πρώτα μουσεία σύγχρονης 
τέχνης στον κόσμο.


Είναι γεγονός ότι τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα η τέχνη στη Ρωσία παρακολουθεί 
στενά τις πολιτικό-κοινωνικές εξελίξεις και παρεμβαίνει με ουσιαστικό και νεωτερικό τρόπο. Από 
το 1900 έως και τη δεκαετία του 1920 οι καλλιτέχνες δεν έπαψαν να διακηρύττουν τον κοινωνικό 
τους ρόλο. Οι Κυβοφουτουριστές καλούσαν για την αλληλεγγύη των καλλιτεχνών και τη σύνθεση 
των τεχνών, οι Σουπρεματιστές μιλούσαν για την αθέατη πλευρά της ζωής και τη δύναμη του 
καλλιτέχνη να την αντιληφθεί και να την μεταλαμπαδεύσει, και οι Κονστρουκτιβιστές άλλαξαν τη 
σχέση των ανθρώπων με τα χρηστικά αντικείμενα της καθημερινότητας. 


Η Λιουμπόβ Ποπόβα ζωγράφισε με κολάζ και πριονίδι τις πιο ζοφερές στιγμές του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ο Καζιμίρ Μαλέβιτς έδινε διαλέξεις για τον Σουπρεματισμό και πρόσφερε τα έσοδα από 
τα εισιτήρια στον αγώνα για την καταπολέμηση της πείνας των χρόνων του Εμφυλίου Πολέμου, η 
Όλγα Ροζάνοβα ζωγράφιζε μονοχρωματικούς πράσινους πίνακες γιατί δεν υπήρχαν άλλα χρώματα 
στο εμπόριο, ο Αλεξάντρ Ρότσενκο αποκήρυξε τη ζωγραφική και ονόμασε τον εαυτό του 
κονστρουκτιβιστή την εποχή που ο εμφύλιος πόλεμος μετρούσε εκατομμύρια νεκρούς και ο τίτλος 
του καλλιτέχνη ηχούσε σα λέξη παλαιότερων εποχών, ο Βλαντίμιρ Τάτλιν και ο Γκούσταβ Κλούτσις 
αφιέρωσαν το έργο τους στο όραμα της επανάστασης και στη δημιουργία μιας νέας αισθητικής για 
την καθημερινή ζωή.
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Η ψηφιακή έκθεση “1917. Η Τέχνη στην Επανάσταση” παρακολουθεί την ανάπτυξη των 
εικαστικών τεχνών στη Ρωσία μέσα από το ρηξικέλευθο έργο καλλιτεχνών, ομάδων και κινημάτων 
στο διάστημα από το 1900 έως το 1923 σε συνάρτηση με τις ιστορικές εξελίξεις. 


Παράλληλα με τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την παγκόσμια ιστορία του 20ού αιώνα με 
επίκεντρο το έτος 1917, παρακολουθεί κανείς μέσα από αρχειακές φωτογραφίες και εικόνες 
έργων τέχνης την εξέλιξη της Τέχνης από το 1900 ως το 1923, τη νέα αισθητική και τις 
προσπάθειες των καλλιτεχνών να αλλάξουν μέσα από τον γραφιστικό και βιομηχανικό σχεδιασμό 
την καθημερινότητα των ανθρώπων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Στις προβολές εμφανίζονται έργα των καλλιτεχνών: Γελένα Γκουρό, Μπορίς Έντερ, Ξένια Έντερ, 
Κάρελ Ιόγκανσον, Ιβάν Κλιουν, Γκούσταβ Κλούτσις, Μιχαήλ Λαρίονοφ, Ελ Λισίτσκι, Καζιμίρ 
Μαλέβιτς, Μιχαήλ Ματιούσιν, Γκριγκόρι Μίλερ, Αλεξέι Μοργκούνοφ, Σολομών Νικρίτιν, 
Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα, Λιουμπόβ Ποπόβα, Όλγα Ροζάνοβα, Αλεξάντρ Ροτσένκο, Ιλία Τσάσνικ.


Οθόνη #1: Ο Θεός ας σώζει τον Τσάρο

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, το λαϊκό αίτημα για κοινωνικές αλλαγές στη Ρωσία είχε αρχίσει να 
εξαπλώνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λόγω της ανυπαρξίας εργατικού δικαίου και της 
συνεχιζόμενης φεουδαρχικής κατάστασης στην αγροτική οικονομία. 


Τα παρακάτω στοιχεία συνθέτουν την κατάσταση στη χώρα: 


Ανάπτυξη της βιομηχανίας. Δημιουργία νέας χαμηλής οικονομικο-κοινωνικής τάξης, των 
βιομηχανικών εργατών. Μαζί με τους αγρότες (80% του πληθυσμού της επαρχίας) αποτελούν τη 
συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού στη Ρωσία.


Βιομηχανική κρίση 1890. Ανάγκη εκσυγχρονισμού της τεχνολογίας. Κλείνουν πολλά εργοστάσια. 
Το 1891 ξεσπά πείνα στα μεγάλα αστικά κέντρα.


Μονοπωλιακή οικονομική πολιτική του Νικολάου Β’. Την οικονομία της χώρας ελέγχουν τα 
οικονομικά trusts. 


Κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου που ενώνει τις απομακρυσμένες περιοχές της αχανούς 
Ρωσίας. 


Ρωσο-ιαπωνικός πόλεμος 1904-1905: Μετά τη λήξη του πολέμου Ιαπωνίας-Κίνας και με στόχο 
την απόκτηση σφαίρας επιρροής στην Άπω Ανατολή, η Ρωσία υπογράφει συμφωνία με την Κίνα 
για την ενοικίαση του λιμανιού του Port-Arthur, με τον όρο ότι θα το μετατρέψει σε στρατιωτική 
ναυτική βάση. Η Ιαπωνία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, επιτίθεται κατά του ρωσικού στόλου. Ο 
ρωσικός στόλος, υπό τον ναύαρχο Κουροπάτκιν, υποχωρεί. Σοβαρές επιπτώσεις στη ρωσική 
οικονομία. Δυσαρέσκεια όλων των κοινωνικών τάξεων. 

Το παλάτι θεσπίζει εκλογικό νόμο.


Οι απεργίες και οι συγκρούσεις συνεχίζονται ως το 1914 (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος).


Ήχος: αρχειακές ηχογραφήσεις της φωνής του Νικολάου Β’, στρατιωτικών εμβατηρίων και του 
ύμνου της Αυτοκρατορικής Ρωσίας. 
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Οθόνη #2: Η Επανάσταση του 1905-07

Η διαρκώς αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και η διάδοση των σοσιαλιστικών ιδεών οδήγησαν στις 
απεργιακές εργατικές κινητοποιήσεις και τις λαϊκές διαδηλώσεις στην Αγία Πετρούπολη που 
κατέληξαν τραγικά με την επέμβαση του στρατού στις 9 (22) Ιανουαρίου 1905, ημέρα που έμεινε 
γνωστή ως “Ματωμένη Κυριακή”. Μετά από απανωτές εξεγέρσεις που κράτησαν από το 1905 ως 
το 1907, ο Τσάρος Νικόλαος B’ διόρισε πρωθυπουργό της Ρωσίας τον Πιότρ Στολίπιν, ο οποίος 
στα χρόνια της πρωθυπουργίας του (1907-1911) επιχείρησε να διεξαγάγει μια πολιτική καταρχήν 
φιλελεύθερη, για να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις της ανερχόμενης αστικής τάξης, αλλά 
ταυτόχρονα απολυταρχική, για να θεμελιώσει την κοινωνική επικράτηση του μοναρχικού 
καθεστώτος που είχε αρχίσει να τίθεται σε αμφισβήτηση.


Γεγονότα:  

Η διαδήλωση των απεργών εργατών του εργοστασίου Πουτίλοφσκι στην Πετρούπολη έξω 
από τα χειμερινά ανάκτορα πνίγεται στο αίμα στις 9 Ιανουαρίου 1905 (Ματωμένη Κυριακή). 

Κύματα απεργιών στις περιφέρειες με την παρότρυνση των μπολσεβίκων. Αγροτικές 
εξεγέρσεις σε όλη τη χώρα με αίτημα την παραχώρηση γης στους αγρότες.  

Θωρηκτό Ποτέμκιν. Εξέγερση ναυτών κατά της ηγεσίας και γενική απεργία στην Οδησσό. 

Ίδρυση συνδικάτων. Ίδρυση κομμάτων και κινημάτων.


Οκτώβριος 1905: Πανρωσική Πολιτική Απεργία (15 Οκτωβρίου). Ο Νικόλαος Β’ ορίζει 
επιτροπή για τη θεσμοθέτηση συνταγματικών φιλελεύθερων αλλαγών. Δίνει νομοθετική 
ισχύ στη Δούμα, η οποία στο εξής επικυρώνει ή μη τους νόμους της τσαρικής κυβέρνησης. 

Συγκρούσεις και συνεχιζόμενες απεργίες σε όλη τη χώρα. Δολοφονίες Μπάουμαν και 
Αφανάσιεφ, ηγετών των μπολσεβίκων. Εβραϊκό πογκρόμ. Δεύτερη ένοπλη εξέγερση το 
Δεκέμβριο του 1905. Οδοφράγματα στη Μόσχα. 

Οι απεργίες και οι συγκρούσεις συνεχίζονται ως το 1914 (Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος).


Ήχος: αρχειακές ηχογραφήσεις Ρωσικών επανασταστικών τραγουδιών της εποχής. 

Οθόνη #3: Από το Συμβολισμό στον Κυβοφουτουρισμό 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Μόσχα βρίσκεται σε ευθεία επαφή με το κέντρο των

καλλιτεχνικών εξελίξεων, το Παρίσι. Ο συμβολισμός και τα μετεμπρεσιονιστικά ρεύματα

κυριαρχούν στην Ευρωπαϊκή σκηνή και επηρεάζουν τους νέους Ρώσους καλλιτέχνες. Τα έντονα

φωβιστικά χρώματα, ο πριμιτιβισμός του Γκογκέν, η επίδραση του Σεζάν και του Ματίς

προετοιμάζουν τους Ρώσους καλλιτέχνες για τη μετάβαση στην αισθητική της πρωτοπορίας. Οι

Ρώσοι καλλιτέχνες Ποπόβα, Μοργκουνόφ, Λεντούλοφ, Κλιουν, Ουνταλτσόβα, Έξτερ,Ροζάνοβα 
κ.ά. ταξιδεύουν την περίοδο 1912-1916 στο Παρίσι και αντλούν στοιχεία από το γαλλικό κυβισμό 
(κατατεμαχισμός της μορφής, ταυτόχρονη θέαση του αντικειμένου από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες, γεωμετρικοποίηση και στατικότητα της φόρμας). Επίσης, προσδίδουν στις ζωγραφικές 
συνθέσεις τους στοιχεία κίνησης απεικονίζοντας ταυτόχρονες διαδοχικές στιγμές, χαρακτηριστικό 
του ιταλικού φουτουρισμού, δημιουργώντας το γηγενές κίνημα του “κυβοφουτουρισμού”. Ο 
“ρωσικός φουτουρισμός” ή “κυβοφουτουρισμός” δεν αναφέρεται μόνο στη ζωγραφική αλλά και

στις άλλες τέχνες.


Καλλιτέχνες: Καζιμίρ Μαλέβιτς, Γιελένα Γκουρό, Ιβάν Κλιουν, Ζιναϊντα Σερεμπριακόβα, Νατάλια 
Γκοντσαρόβα, Λιουμπόβ Ποπόβα, Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα, Αλεξέι Μοργκουνόφ
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Οθόνη #4. Οικουμενικός Πόλεμος 

Στη Ρωσία ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό πλήγμα. Το 
80% της βιοτεχνίας και της βαριάς βιομηχανίας μετατράπηκε σε πολεμική βιομηχανία. Ο 
πληθωρισμός και οι ελλείψεις στα τρόφιμα αυξάνονταν. Όταν στη συνέχεια ανέλαβε 
Αρχιστράτηγος ο ίδιος ο τσάρος Νικόλαος Β’, στο Παλάτι άρχισαν να κινητοποιούνται 
σφετεριστές και απατεώνες, όπως ο Ρασπούτιν. Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 βρήκε τη 
Ρωσία στο μέτωπο του πολέμου. Η αποχώρηση του ρωσικού στρατού από τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο έγινε ουσιαστικά με την εδραίωση των μπολσεβίκων το 1918, χρονιά που σηματοδότησε 
στη συνέχεια την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Ρωσία, γνωστού και ως πολέμου μεταξύ των 
κόκκινων και των λευκών.     


Το χειροποίητο βιβλίο "Οικουμενικός Πόλεμος» αποτελείται από δύο εκτυπωμένες σελίδες με 
δώδεκα ποιήματα και ένα εισαγωγικό κείμενο του φουτουριστή ποιητή Αλεξέι Κρουτσόνιχ καθώς 
και από έντεκα έγχρωμα μη-αντικειμενικά κολάζ κατασκευασμένα από ύφασμα και χαρτί από τον 
ίδιο τον Κρουτσόνιχ σε συνεργασία με τη ζωγράφο Όλγα Ροζάνοβα. Το βιβλίο κατασκευάστηκε το 
1916 σε 100 αντίτυπα, όλα μοναδικά. Ο Κρουτσόνιχ σημειώνει στην εισαγωγή του ότι “αυτά τα 
κολάζ γεννήθηκαν από την ίδια έμπνευση που γέννησε την υπέρλογη γλώσσα, δηλαδή, από την 
απελευθέρωση της δημιουργίας από περιττές πολυτέλειες. Η υπέρλογη ζωγραφική αρχίζει να 
επικρατεί. Η υπέρλογη ποίηση εκτείνεται προς την υπέρλογη ζωγραφική.” 

Τα ποιήματα και τα κολάζ έχουν θέμα τον Πόλεμο, γεγονός προφανώς επηρεασμένο από την 
ατμόσφαιρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι, κάποιοι τίτλοι των κολάζ είναι: “Η Μάχη του 
Φουτουριστή με τον Ωκεανό”, “Η Μάχη του Άρη με τον Σκορπιό”, “Η έκρηξη”, “Προδοσία”, “Η 
καταστροφή των κήπων”, “Η μάχη της Ινδίας με την Ευρώπη”, “Βαρύ πυροβολικό”, “Η Γερμανία 
μέσα στη σκόνη”, “Στρατιωτικό Καθεστώς”.  Στα ποιήματά του ο Κρουτσόνιχ κάνει χρήση των 
μεταφυσικών αριθμολογικών θεωριών του φουτουριστή ποιητή Βελιμίρ Χλέμπνικοφ, ο οποίος είχε 
υπολογίσει ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος θα ξεσπάσει το έτος 1985.


Οθόνες #5-9: Η Επανάσταση του 1917 

23 Φεβρουαρίου (8 Μαρτίου) 1917: Μεγάλη διαδήλωση στην Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας. 
Πολυπληθείς διαδηλώσεις συνεχίζονται επί τρεις ημέρες. Οι αξιωματικοί, μετά από άρνηση των 
στρατιωτών, πυροβολούν την τρίτη ημέρα τους διαδηλωτές. Ο στρατός πηγαίνει με το μέρος των 
διαδηλωτών.


Εκλογές. Κατάλυση της Μοναρχίας. Προσωρινή Κυβέρνηση.

 

Ιούλιος 1917: Στάση και εξέγερση στρατιωτών με την υποστήριξη των μπολσεβίκων. Αφορμή, η 
κακή κατάσταση του ρωσικού στρατού στο μέτωπο του πολέμου. Кήρυξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης.


Ο Λένιν επιστρέφει στην Πετρούπολη από την αυτοεξορία του στην Ζυρίχη. Ίδρυση Συμβουλίων 
Επανάστασης.


25 Οκτωβρίου (7 Νοεμβρίου) 1917: Κατάληψη Χειμερινών Ανακτόρων. Σύλληψη τσαρικής 
οικογένειας. Δραπέτευση Κερένσκι. Η εξουσία στο κόμμα των Μπολσεβίκων που είχε λάβει την 
δεύτερη θέση στις εκλογές (μετά τον κομματικό συνασπισμό Επαναστατών-Κομμουνιστών και 
Μενσεβίκων). Κηρύσσεται “δικτατορία του προλεταριάτου”. 


Η οργάνωση του σοβιετικού κράτους μέσα από τις δύο πρώτες διακηρύξεις του Λένιν: 


α) Περί Ειρήνης: απευθύνεται στις χώρες του εξωτερικού και αναφέρει ότι στη Ρωσία 
εγκαθιδρύεται “εργατική και αγροτική κυβέρνηση ως αποτέλεσμα της επανάστασης της 24ης – 
25ης Οκτωβρίου 1917 με βασικό όργανο τα σοβιέτ (συμβούλια) αντιπροσώπων των εργατών, των 
αγροτών και των στρατιωτών”. Το διάταγμα καλεί όλα τα κράτη να αρχίσουν σε μια ελεύθερη και 
δημοκρατική βάση τις διμερείς συνεργασίες και τη διπλωματική συνεργασία. Στην πραγματικότητα 
η ΕΣΣΔ αναγνωρίζεται από τη Δύση μόνο μετά το 1924. 
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β) Περί Γης: η προσωπική ιδιοκτησία γης καταργείται και όλα τα κτήματα περνούν στη δικαιοδοσία 
των τοπικών σοβιέτ.


Οθόνη #5: Βλαντίμιρ Ιλίτς Λένιν (φωτομοντάζ: Γκούσταβ Κλούτσις) 
Οθόνη #6: Τα Πρόσωπα της Επανάστασης (όλοι οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί και η περιγραφή τους) 
Οθόνη #7: Πρωτοπορία στην Τέχνη (Η Επανάσταση στην Τέχνη, όπου η φόρμα ορίζει το 
περιεχόμενο και όχι το αντίθετο, που ίσχυε παλαιότερα) 
Οθόνη #8: Σεργκέι Αϊζενστάιν (σκηνές από τις ταινίες του “Ποτέμκιν” και “Οκτώβρης”) 

Οθόνη # 9: Γεγονότα 

1. Μέχρι το 1917 η Ρωσική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια χώρα που καταλάμβανε το 
1/6 της γης με πληθυσμό 170 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 85% του πληθυσμού ήταν 
αγρότες και το 75% ήταν αναλφάβητοι. Εκτός από τους Ρώσους, στην Αυτοκρατορία 
ζούσαν εκπρόσωποι περισσότερων από 100 λαών.


2. Η Ρωσική Αυτοκρατορία διέθετε έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο. 
Ο στρατός ήταν η βάση της αυτοκρατορικής δύναμης του Τσάρου.


03. Την 1η Αυγούστου 1914, η Ρωσική Αυτοκρατορία εισήλθε στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο με το μέρος της Αντάντ.


04. Ο ρωσικός στρατός υπέστη μεγάλες απώλειες στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο με πάνω 
από 2 εκατομμύρια νεκρούς, 5 εκατομμύρια τραυματίες και 2,5 εκατομμύρια 
αιχμαλώτους.


05. Στις αρχές του 1917 ξέσπασε επισιτιστική κρίση, καθώς οι αγρότες 
κινητοποιήθηκαν στο στρατό και τα χωριά άδειασαν. Στις πόλεις σχηματίζονταν ουρές 
για το ψωμί.


06. Στα τέλη Φεβρουαρίου 1917 ξέσπασε γενική απεργία στο Πέτρογκραντ 
(Πετρούπολη). Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, για να 
διαμαρτυρηθούν.


07. Η αστυνομία και τα στρατεύματα έλαβαν εντολή να πυροβολήσουν τους 
διαδηλωτές, αλλά οι στρατιώτες αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και εντάχθηκαν στις 
επαναστατικές μάζες. Έτσι ξεκίνησε η Επανάσταση του Φεβρουαρίου 1917.


08. Οι αντιπρόσωποι της Δούμας (Κοινοβούλιο) συγκάλεσαν έκτακτη συνεδρίαση, για 
να επεξεργαστούν σχέδιο δράσης που θα οδηγούσε στο σχηματισμό νέας κυβέρνησης.


09. Ταυτόχρονα διεξήχθησαν εκλογές για τους βουλευτές των εργατών και των 
στρατιωτών στο Σοβιέτ (Συμβούλιο) του Πέτρογκραντ (Πετρούπολης), που στη συνέχεια 
έγινε το de facto όργανο της επαναστατικής εξουσίας στη χώρα.


10. Ο εξεγερμένος λαός κατέλαβε τα αστυνομικά τμήματα, κατέστρεψε τα σύμβολα της 
τσαρικής εξουσίας και απαίτησε την ανατροπή της μοναρχίας.


11. Στις 2 Μαρτίου 1917 ο Αυτοκράτορας Νικόλαος Β’ παραιτήθηκε υπέρ του αδελφού 
του Μιχαήλ. Στις 3 Μαρτίου, ο Μιχαήλ αρνήθηκε να δεχτεί την εξουσία. Η Επανάσταση 
του Φεβρουαρίου πέτυχε.


12. Οι εξεγερμένοι απελευθερώνουν τους φυλακισμένους.


13. Γίνεται η κηδεία των θυμάτων της Επανάστασης.


14. Συγκέντρωση στο Πέτρογκραντ (Πετρούπολη) για την Πρωτομαγιά.
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15. Η Προσωρινή Κυβέρνηση ανακοινώνει τη συνέχιση του πολέμου με τη Γερμανία και 
τους συμμάχους της μέχρι την οριστική νίκη και ξεκινά επίθεση στο μέτωπο, η οποία 
αποτυγχάνει. Οι στρατιώτες αρνούνται να υπακούσουν τις εντολές των ανωτέρων.

16. Στην Πετρούπολη γίνονται διαδηλώσεις ενάντια στον πόλεμο και την προσωρινή 
κυβέρνηση. Στις 3 Ιουλίου, η διαδήλωση διαλύεται με πυροβολισμούς.


17. Οι Μπολσεβίκοι διανέμουν όπλα στους εργάτες και οργανώνουν την Κόκκινη 
Φρουρά για να υπερασπιστούν την επανάσταση.


18. Οι στρατηγοί ετοιμάζουν πραξικόπημα και εγκαθιδρύουν στρατιωτική δικτατορία.


19. Οι μπολσεβίκοι κερδίζουν την υποστήριξη του λαού, προωθώντας τα συνθήματα 
“Ειρήνη στους λαούς”, “Γη στους αγρότες”, “Τα εργοστάσια στους εργάτες” και 
ενεργοποιώντας τη δράση τους στον στρατό, στα χωριά και τις εθνικές περιφέρειες.


20. Το μέτωπο του πολέμου διασπάται. Γίνονται αδελφοποιήσεις στρατιωτών μεταξύ 
του ρωσικού και γερμανικού στρατού.


21. Το φθινόπωρο, οι Μπολσεβίκοι είναι έτοιμοι για ένοπλη κατάληψη της εξουσίας. Το 
γενικό επιτελείο των μπολσεβίκων.


22. Οι υπερασπιστές των Χειμερινών Ανακτόρων που είναι η έδρα της Προσωρινής 
Κυβέρνησης.


23. 25-26 Οκτωβρίου Οι Μπολσεβίκοι καταλαμβάνουν όλα τα στρατηγικά σημεία της 
Πετρούπολης και ανακοινώνουν ότι η Προσωρινή Κυβέρνηση καταστέλλεται. Η ισχύς 
περνάει στα Σοβιέτ. Στο 2ο Συνέδριο των Σοβιέτ δημιουργείται μια νέα κυβέρνηση: το 
Συμβούλιο των Λαϊκών Επιτροπών, με επικεφαλής τον Λένιν.


24. Η σοβιετική κυβέρνηση εκδίδει το “Διάταγμα για την Ειρήνη” και ξεκινά ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία, προτρέποντας όλες τις εμπλεκόμενες στον πόλεμο 
χώρες να ακολουθήσουν.


25. Οι χώρες της Ανταντ αρνούνται να συμμετάσχουν στις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις και με το πρόσχημα της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων 
στέλνουν στρατεύματα στη Ρωσία.


26. Με την υποστήριξη των χωρών της Αντάντ, σχηματίζονται στη Ρωσία 
“Λευκοί” (αντεπαναστατικοί) στρατοί που επιδιώκουν να ανατρέψουν την ισχύ των 
Σοβιέτ. Ξεσπά ο Εμφύλιος Πόλεμος (1917-1922).


27. Τον Μάρτιο του 1918, η Σοβιετική Κυβέρνηση μετέφερε την πρωτεύουσα από την 
Πετρούπολη (Πέτρογκραντ) στη Μόσχα.


28. Τον Ιούλιο του 1918, ο Νικόλαος ΙΙ και η οικογένειά του εκτελέσθηκαν στο 
Εκατερινμπούργκ όπου βρίσκονταν σε κατ’ οίκο περιορισμό.


29. Υπό την ηγεσία του Τρότσκι, οι Μπολσεβίκοι δημιουργούν τον Κόκκινο Στρατό για 
την ένοπλη υπεράσπιση της σοβιετικής εξουσίας.


30. Μετά την απόπειρα δολοφονίας του Λένιν και άλλων ηγετών, οι Μπολσεβίκοι 
ανακοινώνουν την έναρξη Κόκκινης Τρομοκρατίας ενάντια στους αντεπαναστάτες και 
ιδρύονται η Τσέκα (Έκτακτη Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Αντεπανάστασης) και 
η μυστική αστυνομία. Ο Εμφύλιος Πόλεμος γίνεται ανελέητος και αιματηρός.


31. “Λευκός” τρόμος. Εκτελούνται στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού.


32. Στις πόλεις σημειώνεται μεγάλη έλλειψη τροφίμων και ξεσπά πείνα.


33. Επίθεση του Κόκκινου Ιππικού.
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34. Καίγονται χωριά στη Σιβηρία.


35. Το ιππικό του Λευκού Στρατού.


36. Οι μάχες του 1919.


37. Εκκένωση των υπολειμμάτων του Λευκού Στρατού από την Κριμαία, 1920.


38. Οι Μπολσεβίκοι είναι οι νικητές στον Εμφύλιο Πόλεμο και καλούν τους μαχητές να 
επιστρέψουν στην ειρηνική εργασία.


39. Το Μάρτιο του 1919 πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα το πρώτο Κογκρέσο της 
Κομιντέρν (Κομμουνιστική Διεθνής).


Ήχος: αρχειακές ηχογραφήσεις επανασταστικών τραγουδιών, φωνές των Βλαντίμιρ Λένιν, Λέων 
Τρότσκυ, Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Ντέιβιντ Μπουρλιούκ και Αλεξέι Κρουτσόνιχ. 

Οθόνες 6 & 9: Πηγή έμπνευσης, η ταινία του Herman Axelbank "Tsar to Lenin”, 1937.  

Οθόνη #10: Η Τέχνη στον Καιρό του Εμφυλίου

О Σολομών Νικρίτιν καταγράφει τις μνήμες του από τη βία του Εμφυλίου Πολέμου και ο Ελ 
Λισίτσκι δημιουργεί μια προπαγανδιστική αφίσα, όπου μεταξύ γεωμετρικών μορφών και χρωμάτων 
γράφει το σύνθημα: “Με την Κόκκινη Σφήνα να χτυπήσουμε τους Λευκούς”. Η Λιουμπόβ Ποπόβα 
αναποδογύρισε τις φωτογραφίες του Τσάρου και άλλων μελών της Ρώσικης Αριστοκρατίας, 
τονίζοντας ότι τώρα η εξουσία της χώρας ανήκει στο λαό.


Οθόνη #11: Τα Πρόσωπα της Πρωτοπορίας

Λιουμπόβ Ποπόβα, Ναντιέζντα Ουνταλτσόβα, Αλεξάντρ Ρότσενκο, Varvara Stepanova, Νατάλια 
Γκοντσαρόβα, Μιχαήλ Λαριόνοφ, Βλαντίμιρ Τάτλιν, Βασίλι Καντίνσκι, Καζιμίρ Μαλέβiτς, Όλγα 
Ροζανοβα, Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι, Σεργκέι Aϊζενστάιν, Τζίγκα Βέρτοφ κ.ά. 


Οθόνη #12: Μνημείο της 3ης Διεθνούς

Μετά το 1917 ο καλλιτέχνης Βλαντίμιρ Τάτλιν στράφηκε στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με 
αποκορύφωμα τον σχεδιασμό το 1919 ενός κτηρίου από γυαλί και ατσάλι το οποίο θα είχε ύψος 
400 μέτρων και θα στέγαζε τις εργασίες της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Κομιντέρν). Τρία 
επίπεδα από μέταλλο και γυαλί, με ηλεκτρικούς ανελκυστήρες, συστήματα θέρμανσης, προβολών 
και τηλεφωνικών και ραδιοφωνικών πομπών θα περιστρέφονταν με διαφορετική μεταξύ τους 
ταχύτητα: το πρώτο σε μορφή κύβου (περιστροφή σε 365 ημέρες), το δεύτερο σε μορφή κώνου 
(περιστροφή σε 30 ημέρες) και το τρίτο σε μορφή κυλίνδρου (περιστροφή σε 24 ώρες). Οι χώροι 
αυτοί επρόκειτο να φιλοξενήσουν διαφορετικές υπηρεσίες της Κομμουνιστικής Διεθνούς, από 
αίθουσες συνεδριάσεων και γραφεία τύπου έως ραδιοφωνικό σταθμό. Το κτήριο, το οποίο δεν 
πραγματοποιήθηκε ποτέ για τεχνικούς λόγους, τιτλοφορείται από τον ίδιο τον Τάτλιν “Μνημείο 
στην Τρίτη Διεθνή”. Σύμφωνα με τον κριτικό Nikolai Punin (1921), “η βασική ιδέα γι’ αυτό το 
μνημείο διαμορφώθηκε στη βάση της οργανικής σύνθεσης των αρχών που διέπουν την 
αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική, δίνοντας έτσι έναν νέο τύπο μνημειακών 
κατασκευών που συνδυάζουν την καθαρά δημιουργική φόρμα με την χρηστική”.


Οθόνη #13: Η Ελευθερία της Τέχνης

Στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης ενθαρρύνεται η απόλυτη ελευθερία λόγου και τέχνης. Ο 
πρώτος Κομισάριος Πολιτισμού και Παιδείας, Ανατόλι Λουνατσάρσκι, προσέγγισε αρχικά την τέχνη 
και την παιδεία ως ζητήματα ελεύθερης, δημιουργικής σκέψης. Ανέφερε ότι οι καλλιτέχνες και οι 
διδάσκοντες θα έπρεπε να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικές που ακολουθούν 
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πειραματικές μεθόδους. “Η ποικιλομορφία είναι αυτή που θα μας δείξει το δρόμο για τη 
βελτίωση”, σημειώνει ο Λουναρτσάσκι το 1918.


Οθόνη #14: Η Τέχνη στην Υπηρεσία της Επανάστασης

Το 1917 ο Ανατόλι Λουνατσάρσκι διορίζεται στο αξίωμα του Κομισάριου Διαφώτισης. Ιδρύεται με 
πρωτοβουλία του Όσιπ Μπρικ Επιτροπή Καλλιτεχνών εθελοντικής προσφοράς στην προπαγάνδα 
της Επανάστασης. Συμμετέχουν πολλοί καλλιτέχνες της ρωσικής πρωτοπορίας. Η πολιτική των 
μπολσεβίκων συνυπολογίζει το ρόλο των εικαστικών τεχνών στους στόχους της Επανάστασης για 
ριζική αλλαγή των κοινωνικών κατεστημένων. Ιδρύεται το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (ΙΖΟ) του 
Λαϊκού Κομισαριάτου Διαφώτισης. Διευθυντής είναι ο καλλιτέχνης Νταβίντ Στέρενμπεργκ. Πολλοί 
καλλιτέχνες αναλαμβάνουν τις διευθύνσεις υποτμημάτων και παραρτημάτων του ΙΖΟ. Οι θεωρίες 
του σουπρεματισμού και του κονστρουκτιβισμού διαδίδονται μέσα από τις σπουδές καλών τεχνών 
και την διακόσμηση δημόσιων χώρων.  Σχολές καλών τεχνών ιδρύονται σε πολλές ρωσικές 
επαρχιακές πόλεις. Πληθώρα αισθητικών θεωριών και καλλιτεχνικών κινημάτων. Ζητούμενο είναι η 
διείσδυση της τέχνης στην καθημερινή ζωή.


Το κίνημα του Κονστρουκτιβισμού: Απόπειρα υλοποίησης ενός σχεδίου για τη δημιουργία νέων 
συνθηκών ζωής με τη βοήθεια μιας νέας αισθητικής που βασίζεται σε απλές, λογικές και 
λειτουργικές μορφές και κατασκευές. Ο υλισμός ενάντια στον ιδεαλισμό. Η ένωση της τέχνης με 
τη ζωή. Η τέχνη πρέπει να καλύπτει κοινωνικές ανάγκες, να είναι λειτουργική και να εκφράζει μια 
νέα αντίληψη για το έργο τέχνης που να συμβαδίζει με τις νέες ιδεολογικές αντιλήψεις του 
κομμουνιστικού συστήματος. Ανάπτυξη των γραφιστικών τεχνών. 


Οθόνη #15: Η Ελευθερία της Φόρμας

Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη Καζιμίρ Μαλέβιτς, για να αποδοθεί η κίνηση της φόρμας πρέπει η ίδια 
η φόρμα να μεταλλαχτεί και να γίνει οργανική μορφή. Έτσι, το μαύρο τετράγωνο αναπτύσσεται σε 
ισόπλευρο σταυρό, ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπει τις πλευρές του σε άξονες που 
περιστέφονται και σχηματίζουν τον κύκλο. Το τετράγωνο, ο σταυρός και ο κύκλος είναι οι βασικές 
γεωμετρικές φόρμες που για τον Μαλέβιτς καθορίζουν τις οργανικές ιδιότητες μετεξέλιξης του 
σύμπαντος.


Οθόνη #16: Κόκκινο Φως

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 ο Ιβάν Κλιουν ζωγράφισε μια σειρά έργων που ο ίδιος ονόμασε 
“κοσμικές εικόνες”. Μία από αυτές τις “εικόνες” αποτελεί και η σύνθεση “Κόκκινο φως, σφαιρική 
κατασκευή”. Στο συγκεκριμένο έργο αντανακλάται επίσης η γοητεία και η έλξη που ασκούσαν σε 
πολλούς Ρώσους καλλιτέχνες της πρωτοπορίας οι θεωρίες για κοσμικά, αστρονομικά φαινόμενα 
και το ενδιαφέρον τους για τη μελλοντική κατάκτηση του διαστήματος και τη μελέτη της φύσης 
του σύμπαντος. Αυτό γίνεται πιο έντονο στο έργο του Κονσταντίν Γιουν “Νέοι Κόσμοι”. Αμέσως 
μετά το θάνατο του Λένιν το 1924, ο Κλιμέντ Ρέντκο ζωγράφισε τον πίνακα με τίτλο “Eξέγερση”, 
όπου τοποθετεί τον ηγέτη των Μπολσεβίκων στο κέντρο σαν να πρόκειται να αναστηθεί και με 
στοιχεία εκκλησιαστικής εικονογραφίας τοποθετεί κοντά του τους στενούς συνεργάτες του 
φωτίζοντας τον Στάλιν με παράξενο ψυχρό χρώμα. Σε γεωμετρική παράταξη παρελαύνουν 
στρατιώτες και στρατιωτικές μπάντες, άντρες και γυναίκες της εργατικής τάξης, οδηγούμενοι στο 
νέο κόσμο.


Οθόνη #17: Μοτίβο

Ήχος: 11η Συμφωνία σε Σολ Ελάσσονα του Ντμίτρι Σοστακόβιτς (1957, Οpus 103, υπότιτλος: 
Έτος 1905), από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λένινγκραντ. Διευθυντής ορχήστρας: Yevgeny 
Mravinsky. Ηχογράφηση: 1959. 
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Οθόνη #18: Καζιμίρ Μαλέβιτς 

Ο Καζιμίρ Μαλέβιτς είναι ένας από τους πλέον πολυδιάστατους και ριζοσπαστικούς καλλιτέχνες 
της πρωτοπορίας που στη δημιουργική του πορεία πέρασε από τον ιμπρεσιονισμό και το 
συμβολισμό των αρχών του 20ού αιώνα, συνδέθηκε στη συνέχεια με τον κυβοφουτουρισμό και 
επηρεάστηκε από την “υπέρλογη γλώσσα” των Ρώσων φουτουριστών, τη γλώσσα που έχει 
αποκτήσει δικό της πρωτογενές νόημα με βάση όχι τη γνώση αλλά την αίσθηση και την εμπειρία, 
για να αναπτύξει, τέλος, τη δική του θεωρία περί μη-αντικειμενικής ζωγραφικής που της έδωσε το 
όνομα “σουπρεματισμός”.


Ο “σουπρεματισμός” πρωτοπαρουσιάστηκε το 1915 στην Πετρούπολη, στην “Τελευταία 
φουτουριστική έκθεση 0,10”. Τα σουπρεματιστικά έργα του Μαλέβιτς ήταν απαλλαγμένα από 
κάθε είδους αντικείμενο και παρουσίαζαν συνθέσεις γεωμετρικών σχημάτων και χρωμάτων που 
στόχο είχαν να δηλώσουν τον πρωτεύοντα ρόλο της φόρμας έναντι του περιεχομένου και να 
δηλώσουν ότι η φόρμα είναι αυτή που προσδίδει το περιεχόμενο και όχι το αντίθετο, όπως 
συνέβαινε έως τότε. Η λέξη “σουπρεματισμός” προέρχεται από τη λατινική ρίζα 
“suprem” (υπεροχή, κυριαρχία) και δηλώνει, σύμφωνα με τον Μαλέβιτς, την υπεροχή του 
χρώματος και της φόρμας πάνω σε όλα τα άλλα τεχνικά μέρη του πίνακα. Ο Μαλέβιτς θεωρούσε 
τον εαυτό του ιδιότυπο ρεαλιστή, μόνο που έβλεπε το ρεαλισμό σε μια φανταστική 
πραγματικότητα “στην οποία για να φτάσεις πρέπει να απομακρυνθείς από την ορατή πλευρά της 
ζωής”. Έμβλημα του σουπρεματισμού έγινε το “Μαύρο Τετράγωνο” (1915).


Όταν ο Μαλέβιτς ζωγράφισε το “Μαύρο Τετράγωνο” και το παρουσίασε κρεμασμένο στη γωνία 
ανάμεσα στους δύο τοίχους, όπως τοποθετούσαν οι Ρώσοι στα σπίτια τις θρησκευτικές εικόνες, 
είπε πως αυτό δεν είναι ούτε το τέλος ούτε η αρχή της τέχνης, είναι ταυτόχρονα και το ένα και το 
άλλο και έδωσε στον εαυτό του τις ιδιότητες του τελευταίου και του πρώτου φιλοσόφου 
ταυτόχρονα. Όπως υποστήριζε, ο σουπρεματισμός είναι η τέχνη που αναφέρεται στην αθέατη 
αλλά πραγματική πλευρά της ζωής.


Οθόνη #19: Προβολή ταινιών του Σεργκέι Αϊζενστάιν

Θωρηκτό Ποτέμκιν, 1925 (διάρκεια 66’)

Απεργία, 1925 (διάρκεια 82’)

Οκτώβρης, 1928 (διάρκεια 95’) 


Δικαιώματα ταινιών: New Star 

———————————————————


REVOLUTION IN ART 

Έκθεση με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την Οκτωβριανή Επανάσταση 
Έναρξη 52ων Δημητρίων 

01/10-3/12/2017 

ΔΕΘ, Περίπτερο 2, 1ος όροφος 

Εγκαίνια: 01/10, 20:00 

Ώρες λειτουργίας  
Δευτέρα-Παρασκευή: 17:00-21:00

Σάββατο: 11:00-14:00 & 17:00-21:00

Κυριακή: 11:00-14:00


Σελ. �  από �9 10 �



Συν-διοργάνωση: 
Δήμος Θεσσαλονίκης – 52α Δημήτρια 

ΔΕΘ - HELEXPO / Πρόγραμμα "ARTECITYA"

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη


Υπό την αιγίδα του Ρωσικού Προξενείου. 

Με την υποστήριξη του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κεντρική ιδέα: Έλλη Χρυσίδου 

Έρευνα-Κείμενα: ΚΜΣΤ, Μαρία Τσαντσάνογλου 

Ειδικός Σύμβουλος για θέματα ιστορίας, Ερευνητής - Κείμενα: Igor Voronkov 

Σχεδιασμός έκθεσης - Σκηνοθετική επιμέλεια προβολών & Βίντεο: Εμμανουήλ Παπαδόπουλος 

Σκηνογραφία: Γιάννης Κατρανίτσας 

Επεξεργασία Οπτικοακουστικού Υλικού - Σκηνοθετική επιμέλεια προβολών:  
Γαβρίλος Ψαλτάκης 

Συντονισμός: Βίκυ Δαλκράνη (HELEXPO), Δημήτρης Κουρκουρίδης (IEE), Λέλα Τσεβεκίδου, 
Σοφία Συμεωνίδου (Διεύθυνση Πολιτισμού, Δήμου Θεσσαλονίκης), Λυδία Χατζηιακώβου (ArtBOX) 

Βοηθός για τη Συλλογή΄Υλικού: Αγγελική Χαριστού (ΚΜΣΤ) 

Ενοικίαση Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού: DIAPASON  

Οι περισσότερες εικόνες ανήκουν στη Συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ.  

www.dimitria.thessaloniki.gr


http://www.helexpo.gr/el/Revolution_in_Art
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