


Ο Εσταυρωμένος  Ο Εσταυρωμένος  Η Σταύρωση 

Α.ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Salvador Dali (1904-1989)  

 Οι σταυρώσεις, ως θέμα θρησκευτικό και έντονα δραματικό, ακολουθούν συνήθως καθιερωμένους 
τρόπους απεικόνισης. Εδώ, αντιθέτως, έχουμε μια σταύρωση την οποία ο Νταλί έχει αποδώσει με πολλά 
πρωτότυπα στοιχεία, επηρεασμένα από το  ρεύμα του κυβισμού και του υπερρεαλισμού. 



Δομήνικος Θεοτοκόπουλος-El Greco 

(1541-1614) 
Ο Διαμερισμός των ιματίων του Χριστού Ο Χριστός κουβαλάει τον Σταυρό  

 Ο Γκρέκο προβάλλει την αντίθεση του βασιλικού 
μεγαλείου του Χριστού και της ευγενούς 
συμπεριφοράς του με το πλήθος των άξεστων 
στρατιωτών.  

 Η πρόθυμη θυσία του Χριστού για την  
Ανθρωπότητα εκφράζεται μέσα από απαλή αγκαλιά 
 του σταυρού και τον ουρανό στο βλέμμα του. 



Η Βάπτιση του Χριστού 

 Το παραλληλόγραμμο 
αναδεικνύει την καθετότητα των 
μορφών και διαρρυθμίζει τη σκηνή 
σε δύο επάλληλα επίπεδα.  

 
 Στο κατώτερο τμήμα οι μορφές 
είναι πιο σωματώδεις, ενώ στο 
ανώτερο ο χώρος προορίζεται για τις 
θεϊκές αποκαλύψεις και τους χορούς 
των αγγέλων… 
 



Λεονάρντο Ντα Βίντσι (1452-1519) 

 Ο Μυστικός Δείπνος 

 

 Στη συγκεκριμένη σκηνή, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως ο δάσκαλος που στέκεται στη μέση του τραπεζιού  
ανακοινώνοντας ότι κάποιος από τους μαθητές του θα τον προδώσει, ωστόσο υποστηρίζεται ότι πρόκειται 
 για την στιγμή όπου ο Ιησούς κάνει την τελετή της Θείας Ευχαριστίας. 



Ο Σωτήρας του κόσμου Μαντόνα Λίτα 

 Η Μαντόνα Λίτα είναι ένα έργο που 
ζωγραφίστηκε τον 15ο  αιώνα. 
Απεικονίζεται ο Ιησούς σε παιδική ηλικία  
να τρέφεται από τη μητέρα του, τη 
Παρθένο Μαρία. Με αυτόν τον τρόπο 
τονίζεται η ανθρώπινη φύση του μέσα από 
μια καθημερινή σκηνή. 

 Χρονολογείται από τις αρχές του 16ου 
αιώνα. 
 Δείχνει να ευλογεί τον κόσμο με το δεξί 
χέρι, κρατώντας μια κρυστάλλινη υδρόγειο 
σφαίρα στο αριστερό ως κυρίαρχός του. 



Caravaggio (16ος-17ος αι.) 

Ο Ιησούς στο όρος των Ελαίων Η ταφή του Χριστού 

 Στην πρώτη εικόνα, ο Ιησούς στο Όρος των Ελαίων 
προσεύχεται αναμένοντας την προδοσία του. Αυτό 
αιτιολογεί την κυριαρχία του μαύρου χρώματος. 
 
 Στην δεύτερη εικόνα, ο πόνος τον προσώπων είναι πολύ 
δυνατός και φαίνεται από τις εκφράσεις των ατόμων. 
Επίσης κρατάνε στοργικά το σώμα του Χριστού. 



Ο Χριστός στο στύλο 

 Ο Χριστός στο στύλο, γνωστό και ως μαστίγωμα του Ιησού. Η μαστίγωση του 
Ιησού πριν τη δίκη και την καταδίκη του σε σταύρωση. Το πρόσωπο του Ιησού 
είναι πονεμένο αλλά δεν αντιδρά, δείχνει ότι είναι διατεθειμένος να υπομείνει 
το μαρτύριο του. 



Peter Paul Rubens (1577-1640)  

 
Η Σταύρωση 

 
Ο Ιησούς Χριστός 

 

 Από την έκφραση του προσώπου του Χριστού  
καταλαβαίνουμε τον πόνο που νιώθει και από το 
 βλέμμα του που κοιτάει τον ουρανό,  
δείχνει σαν να περιμένει ένα σημάδι από το Θεό. 

 Ο εμφανιζόμενος πίνακας, βλέπουμε ότι είναι 
πριν τη Σταύρωση, συγκεκριμένα στο σημείο που 
οι βασανιστές κατευθύνουν τον Χριστό στον 
σταυρό.  



Η Ταφή 

 
 Τα πονεμένα πρόσωπα 
κρατούν στα χέρια τους το 
νεκρό, ο οποίος είναι ματωμένος 
και από το ύφος του δείχνει τον 
πόνο που βίωσε.  

 

 Τα πρόσωπα γύρω του 
δείχνουν συμπόνια, λύπη και 
στεναχώρια για τον Ιησού. 



   Μιχαήλ Άγγελος  (1475-1564) 
Η Πιετά 

 

Δευτέρα Παρουσία 

 

 Φιλοτεχνήθηκε τον 15ο αιώνα, είναι ένα 
μαρμάρινο γλυπτό στη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου  στο Βατικανό. Παρουσιάζεται 
κυρίως ο βαθύς πόνος της μάνας που κρατά 
το νεκρό Υιό της. 

 Ο Χριστός με τη δεύτερη Παρουσία του, 
έρχεται μόνο ως Κριτής, για ζώντες και 
νεκρούς. Πρόθεση του καλλιτέχνη ήταν να 
αναπαραστήσει τη Δευτέρα Παρουσία, 
όπως πρέπει να είναι, βασιζόμενος στα 
κείμενα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. 



Τιτσιάνο (1488-1576) 

Ο Ενταφιασμός 

 
Ο Χριστός με το νόμισμα 

 

 Στον πίνακα «Ο Ενταφιασμός» (16ος αιώνας), 
συναντάμε τη δραματική αίσθηση και τον δυναμισμό, 
φορτωμένο με αντίθετες τάσεις.  

 
 Το δεύτερο έργο είναι ένα ακόμα δείγμα των 
απηχήσεων του Μιχαήλ Αγγέλου και του Ραφαήλ, που 
χάνονται όμως μέσα σε μια διαφορετική και τολμηρή 
χρωματική αίσθηση. 



 Ο Χριστός Παντοκράτωρ, 6ος 

αιώνας, Μονή της Αγίας 

Αικατερίνης  του Σινά. Η 

πρωτότυπη αυτή εικόνα είναι 

χωρισμένη στα δύο 

παρουσιάζοντας  την άγρια και 

την ήρεμη όψη του Χριστού. 

Β΄ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 Ο Χριστός Παντοκράτωρ  

(αγιογραφία του Σινά) 

 



                    Η πιο σπάνια απεικόνιση του Ιησού 

                       στο Κοσσυφοπέδιο 

 

 
Πρόκειται για μια από τις σπανιότερες 

αγιογραφίες του Ιησού, όπου 

απεικονίζει τον Χριστό να κρατά ένα 

σπαθί. 

Η τοιχογραφία βρίσκεται στον 

καθολικό ναό της Ι. Μονής της 

Αναλήψεως του Κυρίου στο Κόσσοβο 

και χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. 

 



 

      Ο Ιησούς όλων των φυλών 

 

 

 

Το χρώμα του Ιησού δεν είναι 

πάντα λευκό. Η Αφρική έχει τη 

δική της, πιστή χριστιανική 

κοινότητα και η απεικόνιση του 

Ιησού σε Εκκλησίες της Κένυας ή 

της Αιθιοπίας τον δείχνει με πιο 

σκούρο χρώμα και 

χαρακτηριστικά αφρικανικά. 



  Γ.GRAFFITI ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
• Ελλάδα- Φίκος 

Η ιστορία της Ορθοδοξίας σε πρόσωπα Η παραβολή του καλού Σαμαρείτη  



• Εξωτερικό 



 Στα περισσότερα γκράφιτι, ο Ιησούς παρουσιάζεται με εναλλακτικότερες 

μορφές, ενώ τονίζεται το κοινωνικό-επαναστατικό μήνυμά του. 



 Δ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 H  απεικόνιση του Ιησού Χριστού έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών 

ήδη από τα παλαιότερα χρόνια. Ο Ιησούς είναι πρόσωπο που προσεγγίστηκε σε όλες 

τις μορφές τέχνης περισσότερο από κάθε άλλο υπαρκτό πρόσωπο.  

 

 Η μορφή του Ιησού έχει παρουσιαστεί με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν ποικίλες 

απεικονίσεις που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες στιγμές της τέχνης. 

 

 Έχει επηρεάσει πολύ όλον τον κόσμο. Έτσι, αποδεικνύεται η αγάπη και ο 

σεβασμός για Εκείνον και παράλληλα φαίνεται η επιρροή Του στην ανθρωπότητα. 
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ΔΙΝΟΥΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ : Γ.Ε.Δ  

ΤΜΗΜΑ: Β1  

ΈΛΛΗ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΡΜΑΡΟΥ 

  

 



Είμαστε οι Γ.Ε.Δ.  και 

αποτελούμαστε από 

τις  Γ.Δαρμάρου ,  

Δ. Γρηγοροπούλου ,  Ε. 

Γαλανάκη .  



       Ο σαδομαζοχιστικός Ιησούς: 
«Τα Πάθη του Χριστού», 2004 
(The Passion of the Christ) σε 
σκηνοθεσία του Μελ Γκίμπσον 
αποτελεί μια από τις πιο 
πολυσυζητημένες και υπέρ-
επιτυχημένες εισπρακτικά 
μεταφορές των Παθών στο 
σινεμά. Τα μηνύματα αγάπης 
και συγχώρεσης που 
απορρέουν της θυσίας του 
Χριστού (ερμηνευμένος εδώ 
από τον Τζιμ Καβίζελ) 
μεταφράστηκαν στο φιλμ σε 
λυσσαλέο μίσος, αγανάκτηση 
και παθιασμένη μανία για 
εκδίκηση. 



 

      Ο διάσημος Ιησούς: «Ο 
Ιησούς από τη Ναζαρέτ», 
1977 (Jesus of Nazareth) 
σε σκηνοθεσία του Φράνκο 
Τζεφιρέλι. Η λεπτομερής 
και βαθιά συναισθηματική 
κατάδυση στη ζωή και το 
έργο του Χριστού, 
υπογεγραμμένη από έναν 
ξεκάθαρα θρησκόληπτο 
δημιουργό, δεξιοτεχνική 
αφήγηση και 
κλιμακούμενη 
συγκινησιακή φόρτιση.  

 

      Όλες αυτές οι αρετές συνέβαλαν 

ώστε το επικό φιλμ να αποτελέσει 

το πιο κλασικό τηλεοπτικό θέαμα 

στον κόσμο για τις ημέρες του 

Πάσχα και ταυτόχρονα το πιο 

αγαπητό παγκοσμίως. 



Ο αιρετικός Ιησούς: «Ο Τελευταίος 

Πειρασμός», 1988 (Τhe Last 

Temptation of Christ).                                                                                   

Παρά την αδικαιολόγητη κι 

εντελώς υποκριτική οργή που 

προκάλεσε σε αμέτρητες 

θρησκευτικές οργανώσεις και                                                                                                  

χριστιανικές κοινότητες του 

κόσμου η θαυμάσια διασκευή του 

Μάρτιν Σκορσέζε στο μυθιστόρημα 

του Νίκου Καζαντζάκη παραμένει 

η πιο βαθιά και υπαρξιακή 

θεώρηση του Ιησού Χριστού, 

σκηνοθετημένη με τρόπο ασκητικό 

και ήρεμα υποβλητικό.  

Με άλλα λόγια ο κύριος 

πυρήνας, είναι η πάλη 

ανάμεσα στη σάρκα και το 

πνεύμα που βιώνει ο ίδιος, 

αλλά κατ` επέκταση και κάθε 

άνθρωπος μέσα στην ψυχή 

του.  



Ο μαρξιστής Ιησούς: «Το Κατά 

Ματθαίον Ευαγγέλιο», 1964 (Il 

Vangelo Secondo Matteo) 

Το αριστούργημα του Πιέρ Πάολο 

Παζολίνι δανείζεται ένα μέρος 

από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου 

για να παρουσιάσει τον Χριστό 

ως ένα καθαρά πολιτικό ον που 

βαδίζει με τους ακόλουθούς τα 

πέτρινα τοπία της επαρχιακής 

Ιταλίας, συνοδευόμενος από τους 

ήχους του Μπαχ, του Μότσαρτ 

και των παθιασμένων νέγρικων 

γκόσπελ.  

 

Ερμηνευμένο αποκλειστικά και με 

αφοπλιστική ειλικρίνεια από 

ερασιτέχνες, φιλμαρισμένο με 

ένα λιτό, ντοκιμαντεριστικό ύφος 

που προικίζει τα πάντα με έναν 

ευπρόσδεκτο ρεαλισμό, το 

μυσταγωγικό «Κατά Ματθαίον           

Ευαγγέλιο» στέκει μέχρι σήμερα 

ως η καλύτερη ταινία του Ιταλού                                                                                              

σκηνοθέτη, όσο και ως η πιο 

άντι-χολιγουντιανή και ποιητική 

ανάγνωση των Γραφών. 



Ο χίπικος Ιησούς: «Ιησούς 

Χριστός Υπέρλαμπρο Άστρο», 

1973. (Jesus Christ Superstar) Ο 

Νόρμαν Τζούισον διασκευάζει για 

τον κινηματογράφο το διάσημο 

μιούζικαλ του Άντριου Λόιντ 

Γουέμπερ, παρουσιάζοντας μια 

αναχρονιστική, ελεύθερη και 

κάπως μεταμοντέρνα προσέγγιση 

στις τελευταίες ημέρες της ζωής 

του Χριστού.  

 

Στον ρόλο του Θεανθρώπου ο 
Τεντ Νίλι μοιάζει περισσότερο με 

μέλος χίπικου κοινοβίου, 
προσελκύοντας γύρω του 

ξέμπαρκα Παιδιά των 
Λουλουδιών από τα sixties και  

συμμετέχοντας σε αναστάσιμα 
τραγούδια και χορούς που δυο 

χρόνια πριν είχαν απαθανατιστεί 
με μεγάλη επιτυχία στο θεατρικό 

σανίδι του Μπρόντγουεϊ. 



    

      Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται με 
πολλά πρόσωπα, 

 μερικά εκ των οποίων είναι τα εξής : 

Ο λιτός και πιστός κατά τα γραμμένα 
Ιησούς. 

Ο αιρετικός Ιησούς. 

Ο ωραιοποιημένος Ιησούς. 

Ο μεταμοντέρνος – χίπικος  Ιησούς. 

Ο εκδικητικός Ιησούς. 

  



Αγγελή Μαρία 
Αντωνιάδη Κική 
Γρίμα Δέσποινα 
Έτος: 2015-16 
Καθηγητής: κ. Δινούσης  
Τμήμα: Β1 Ανθρωπιστικών σπουδών 
 

Ο Ιησούς μέσα από τις τέχνες. 



• Freddie Mercury 

Η rock μουσική έχει 

χαρακτηριστεί πολλές φόρες 

η μουσική του διαβόλου. 

Παρόλα αυτά ο Elvis Presley 

το ’57 με το άλμπουμ  Peace 

in the Valley έκανε την αρχή 

εξυμνώντας τον Χριστό. 

Πολλοί καλλιτέχνες 

ακολούθησαν όπως οι Queen, 

ο Bruce Springsteen, οι 

Depeche Mode, o Johnny Cash 

κ.α . 

 
• Elvis Presley 



Ο Χριστός σε αυτό το τραγούδι απεικονίζεται ως 

κάποιος που δίνει ελπίδα και νοιάζεται για τους 

άλλους. 



Πρόκειται για ένα μιούζικαλ, το 
οποίο απεικονίζει τον Χριστό πολύ 
πιο διαφορετικά από ότι έχουμε 
συνηθίσει. Το τραγούδι θέτει 
πολλά θεωρητικά ερωτήματα 
όπως: 

 Ιησού Χριστέ, ποιος είσαι; 

 Τι έχεις θυσιάσει; 

 Ιησού Χριστέ, θα γίνεις αυτό που 
λένε ότι είσαι;  

 



Ο Χριστός στο τραγούδι των Queen 

παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος που θεραπεύει 

τις ασθένειες και παρηγορεί τους φτωχούς. 

Είναι επίσης γεννημένος στη Βηθλεέμ, για να 

γίνει ο ηγέτης των ανθρώπων.  



Ο Χριστός στο τραγούδι των Active Member 

εμφανίζεται ως παράξενος που μιλά για τα παλιά του 

γεγονότα. Μιλά για την θρησκεία μας που έχει 

μετατρέψει τα λόγια του Χριστού ως κανόνες και πως 

τώρα σκοτώνουν το όνομα της θρησκείας και του 

Χριστού. 



Ο Χριστός εδώ 

παρουσιάζεται ξανά 

ως κάποιος που 

συμπαραστέκεται σε 

αυτούς που έχουν 

ανάγκη και βοηθάει 

τους φτωχούς. 



Ο Χριστός στο τραγούδι Jesus Christo 

παρουσιάζεται ως κάποιον που θα φέρει 

ειρήνη, χαρά κι αγάπη σε όλη τη Γη και θα 

ενώσει όλα τα έθνη. 



Ο τραγουδιστής απευθύνεται στο Χριστό λέγοντάς 

του τις αμαρτίες του. Ο Χριστός σε αυτό το 

τραγούδι εμφανίζεται ως σωτήρας για τον 

τραγουδιστή βάζοντάς τον στον σωστό δρόμο. 



Στο κομμάτι ο τραγου-

διστής αναφέρεται στο 

Χριστό, ως μια μορφή δύ-

ναμης για εκείνον και ότι  

δεν πρόκειται να ξαναγίνει 

αδύναμος, επειδή πιστεύει 

στον Χριστό. 

 



• Σ’όλα τα είδη μουσικής ο Χριστός 

παρουσιάζεται με παρόμοιο τρόπο. 

• Στα περισσότερα τραγούδια 

παρουσιάζεται ως σωτήρας που θα 

σώσει τον κόσμο.  

• Ανάλογα με την εποχή και το ήθος ο 

Χριστός παρουσιάζεται με διαφορετικό 

τρόπο, για παράδειγμα στα πιο παλιά 

τραγούδια ο Χριστός παρουσιάζεται με 

πιο συντηρητικό τρόπο. 


