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Ιστνξηθή  λ  ξνκή τεο Art Deco 
 

 
Θ Αρ Ντεκό(γαλλικά: Art Déco), που ςθμαίνει «Διακοςμθτικι Τζχνθ», αναφζρεται 
ςε ζνα διεκνζσ καλλιτεχνικό κίνθμα, το οποίο άρχιςε ςτο Ραρίςι το 
1920  και άκμαςε διεκνϊσ κακ 'όλθ τθ δεκαετία του 1930, κατά τθ διάρκεια του  Β' 
Ραγκόςμιου Ρόλεμου. Το ςτυλ επθρζαςε όλουσ τουσ τομείσ ςχεδιαςμοφ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρχιτεκτονικισ και του εςωτερικοφ ςχεδιαςμοφ,το 
βιομθχανικό ςχζδιο, τθ μόδα και κοςμιματα, κακϊσ και τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, όπωσ 
τθ ηωγραφικι, τισ γραφικζσ τζχνεσ και τον κινθματογράφο. Ο όροσ ''Αρτ ντεκό" 
χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φορά ευρζωσ το 1966, μετά από μια ζκκεςθ ςτο 
Ραρίςι, ''Les Années  25 ''ζχοντασ ωσ υπότιτλο  Art Deco,  για τον εορταςμό τθσ 
1925 Διεκνισ Ζκκεςθσ des Arts Decoratifs et Industriels Modernes που ιταν το 
αποκορφφωμα του μοντζρνου ςτυλ ςτο Ραρίςι.Θ ζκκεςθ Internationale des Arts 
Decoratifs et Modernes Industriels (Διεκνισ Ζκκεςθ τθσ Νζασ Βιομθχανικισ και 
διακοςμθτικισ τζχνθσ) ςτο Ραρίςι. Θ ζκκεςθ διζκετε ζργα γαλλικισ τζχνθσ και 
ςυμφζροντα επιχειριςεων. Οι όροι του μοντζρνου ςτυλ και του αρτ ντεκό 
προζρχονται από τον τίτλο του εγχειριδίου λειτουργίασ του, αν και θ τζχνθ τθσ δεν 
χρθςιμοποιικθκε πολφ πριν τθν διάδοςθ τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ τθσ Art Deco το 1968 με το βιβλίο του Bevis Hillier 
τθν δεκαετία του '20 και του '30.Κατά τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ του 1969, ο ςχεδιαςτισ Hillier  διοργανϊνει 
Ζκκεςθ που ονομάηεται Art Deco ςτο Λνςτιτοφτο Τζχνθσ τθσ Μινεάπολισ θ οποία επιλκε από τον Λοφλιο ζωσ 
Σεπτζμβριο του 1971. Φςτερα από αυτό το ςυμβάν, το ενδιαφζρον για τθν Art Deco αυξικθκε ςυνεταίρων με τθν 
δθμοςίευςθ του βιβλίου «Ο κόςμοσ του Art Deco» το 1971. 
 Τθν εποχι που γνϊριςε τθ μεγαλφτερθ ακμι τθσ,θ αρτ ντεκό εκπροςωποφςε τθν κομψότθτα, τθν αίγλθ, τθ 
λειτουργικότθτα και το νεωτεριςμό. 
  Θ γραμμικι ςυμμετρία τθσ Art Deco ιταν μια ξεχωριςτι αναχϊρθςθ από τθν ροι των αςφμμετρων οργανικϊν 
καμπφλων του ςτυλ του προκατόχου του Αrt  Nouveau. Αγκαλιάςει επιρροζσ από πολλά διαφορετικά ςτυλ των 
αρχϊν του 20οφ αιϊνα, ςυμπεριλαμβανομζνων του νεοκλαςικοφ,του Κονςτρουκτιβιςμοφ, του Κυβιςμοφ, του 
φουτουριςμόσ και του μοντερνιςμοφ και  εμπνεφςτθκε από τισ αρχαίεσ μορφζσ των αιγυπτιων και των Αητζκων. Αν 
και πολλά ςχεδιαςτικά κινιματα ζχουν πολιτικζσ ι φιλοςοφικζσ αρχζσ ι προκζςεισ, το Art Deco ιταν κακαρά 
διακοςμθτικό.  
 Θ Art Deco παρουςίαςε μείωςθ δθμοτικότθτασ κατά τα τζλθ του 1930 και ςτισ αρχζσ του 1940. Θ αναβίωςι του 
ζγινε κατά τθ διάρκεια του 1960 με το πρϊτο βιβλίο για το κζμα από τον Bevis Hillier το 1968 και αργότερα μια 
ζκκεςθ που οργανϊκθκε από τον ίδιο ςτθ Μινεάπολθ το 1971. Συνεχίςτθκε με τθν εκλαΐκευςθ τθσ γραφιςτικισ κατά 
τθ διάρκεια του 1980.  Art Deco είχε μια βακιά επίδραςθ αργότερα ςε πολλά καλλιτεχνικά ςτυλ, όπωσ Μζμφισ και 
Pop art. 
 Αρχιτεκτονικά παραδείγματα επιηοφν ςε πολλζσ διαφορετικζσ τοποκεςίεσ ςε όλο τον κόςμο, ςε χϊρεσ τόςο 
διαφορετικζσ όπωσ θ Κίνα (Σαγκάθ), το Θνωμζνο Βαςίλειο, θ Λετονία, θ Λςπανία, θ Κοφβα, το Μεξικό, θ Λνδονθςία, οι 
Φιλιππίνεσ, θ Αργεντινι, θ Ρολωνία, θ Αυςτρία, θ Γερμανία, θ ωςία, θ ουμανία, θ Αυςτραλία, ο Καναδάσ, θ Νζα 
Ηθλανδία, θ Λνδία, θ Βραηιλία, θ Κολομβία και οι Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Στθ Νζα Υόρκθ, το Empire State Building, 
το Chrysler Building και το Rockefeller Center είναι από τα μεγαλφτερα και πιο γνωςτά παραδείγματα του ςτυλ. Θ 
ίγα πρωτεφουςα τθσ Λετονίασ ζχει τθ μεγαλφτερθ ςυλλογι από κτιρια αρτ ντεκό ςτθν Ευρϊπθ. 
Ο Αϋ  Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ τελείωςε  το 1911 και τότε θ ηωι άλλαξε δραςτικά. Ο ενκουςιαςμόσ και θ αιςιοδοξία τθσ 
μεςοπολεμικισ Ευρϊπθσ και τθσ Αμερικισ ζδωςαν ηωι ς’ ζνα νζο γοθτευτικό και κομψό φφοσ διακόςμθςθσ για 
όλουσ,  που δεν ιταν άλλο από τθν Art Deco, τθ διακοςμθτικι τζχνθ.Θ εποχι τθσ Art Deco ιταν γεμάτθ αντικζςεισ: οι 
οικονομικζσ  υφζςεισ, θ κοινωνικι ςφγκρουςθ, οι πορείεσ  πείνασ, θ πολιτικι μάχθ μεταξφ του κομμουνιςμοφ και του 
φαςιςμοφ από τθ μία πλευρά.Από τθν άλλθ πλευρά θ θλεκτρικι ενζργεια, τα τθλζφωνα που κατζκλυςαν τον κόςμο. 
Τα υπερωκεάνια που διζςχιηαν τον Ατλαντικό, θ πρϊτθ πτιςθ πάνω από τθ Μάγχθ, τα τρζνα  που όργωναν τισ 
θπείρουσ, κακϊσ θ ταχφτθτα ζγινε το must τθσ νζασ εποχισ.Ο ρόλοσ των γυναικϊν άλλαξε  με τον Αϋ  Ραγκόςμιο 
Ρόλεμο. Απόκτθςαν το δικαίωμα ψιφου και απζκτθςαν μεγαλφτερθ δφναμθ.  Άρχιςαν να καπνίηουν και να οδθγοφν 
αυτοκίνθτα.Κόντρα ς’ αυτό το ταραγμζνο και τραυματικό υπόβακρο θ Art Deco ςφυρθλάτθςε τθν ταυτότθτα τθσ. 
 

 

 

 

Streamline Moderne 
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Ζνα ςχετικό ςτυλ που ονομάηεται Streamline Moderne, ι απλά Streamline, αναπτφχκθκε ςφντομα κατόπιν. Θ streamline 

επθρεάςτθκε από τα μοντζρνα αεροδυναμικά ςχζδια, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αναπτφςςονται από τισ προθγμζνεσ 

τεχνολογίεσ  τθσ αεροπορίασ, τθσ βαλλιςτικισ, και άλλεσ εφαρμογζσ που απαιτοφν υψθλι ταχφτθτα. Τα ςχιματα προκφπτουν από 

αεροδυναμικζσ αρχζσ, εφαρμοςμζνεσ με επιςτθμονικό τρόπο, που κεςπίςτθκαν για το Art Deco, εφαρμόηοντασ τθν τεχνικι 

streamline ςε άλλα χρθςτικά αντικείμενα τθσ κακθμερινισ ηωισ, όπωσ τα αυτοκίνθτα. Ο ςχεδιαςμόσ του Chrysler Airflow το 1933 

δεν ιταν επιτυχισ εμπορικά, αλλά θ ομορφιά του ςχεδίου, που ιταν λειτουργικό και όχι απλά διακοςμθτικό. 

Το streamline γριγορα επθρζαςε τθν αμερικανικι και τθν ευρωπαϊκι ςχεδίαςθ αυτοκινιτων και άλλαξε τθν όψθ των ορκογωνίων 

"κάρων χωρίσ άλογα" ςε κομψά οχιματα με ςαρωτικζσ γραμμζσ, ςυμμετρία, και V-ςχιματα που φάνθκε να προςκζτει ςτον 

υπαινιγμό τθσ ταχφτθτασ  και τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ. Θ Nash Motors ειςιγαγε το ςφγχρονο πλιρωσ ενιαίο ςϊμα (mono-

coque) ςχεδιαςμζνο για τθν αγορά, ςε χαμθλζσ τιμζσ, κατά τθ διάρκεια 1941 που χαρακτιριςε fastback "Slipstream" μοντζλο με 

υψθλζσ κουκοφλεσ με ςχιμα πλϊρθσ, και είχε art-deco "γραμμζσ ταχφτθτασ" . Αυτά τα ςχεδία με αεροδυναμικι εμφάνιςθ  

εφαρμόςτθκαν από αυτοκινθτοβιομθχανίεσ και ςυνζχιςαν να είναι δθμοφιλι ςτθν αγορά των πωλθτϊν, μετά τον Δεφτερο 

Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Αυτζσ οι «streamline» μορφζσ άρχιςαν να χρθςιμοποιοφνται για το ςχεδιαςμό των εγκόςμιων και ςτατικϊν 

αντικείμενων, όπωσ ξφςτρεσ, ψυγεία, και αντλίεσ φυςικοφ αερίου. 

Θ Art Deco γιορτάηει τθν Μachine Αge με τθ ρθτι χριςθ τεχνθτϊν υλικϊν (κυρίωσ από γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα και τα νζα 

πλαςτικά), τθ ςυμμετρία, και τθν επανάλθψθ, που τροποποιικθκε από οριςμζνεσ αςιατικζσ επιρροζσ, όπωσ και τθ χριςθ του 

μεταξιοφ και ςχζδια τθσ Μζςθσ Ανατολισ. Εγκρίκθκε ζντονα ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Μεγάλθσ Φφεςθσ που 

οφείλεται ςτθν πρακτικότθτα και τθν απλότθτα τθσ, ενϊ αποτελεί ακόμα μια υπενκφμιςθ των καλφτερων εποχϊν. 

Θ εξάλειψθ των περιττϊν ςτοιχείων ςτα κτιρια, ςτα ζργα τζχνθσ και ςτα ζπιπλα ιταν θ ζμφαςθ αυτισ τθσ νζασ ανάπτυξθσ του 

streamline. Αυτι θ απλότθτα γίνεται με τθ χριςθ των ςυμμετρικϊν γεωμετρικϊν ςχθμάτων. 

 

 
 
 

Γνωρίζμαηα ηοσ Art Deco 
Θ Art Deco είχε ζνα διακοςμθτικό ςτυλ, αντίδραςθ ςτθν  ςπατάλθ ιταν θ  αναγκαςτικι λιτότθτα που επζβαλλε ο 
Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ( κατάλλθλο για τισ ςφγχρονεσ καταςτάςεισ) όπωσ το Golden Gate Bridge, το εςωτερικό των 
κινθματογραφικϊν αικουςϊν (χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ Paramount,Κζατρο ςτο Πκλαντ τθσ Καλιφόρνια) 
και υπερωκεάνια, όπωσ θ Île de France, Queen Mary, και Normandie. Θ Art Deco χρθςιμοποιικθκε εκτενϊσ ςτισ 
Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ςτουσ ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ κατά τθ διάρκεια του 1930, για να εκπροςωπιςει τθ 
νεωτερικότθτα και τθν αποδοτικότθτα των ςυςτθμάτων των ςιδθροδρόμων. Σε όλο τον κόςμο, μεγάλοσ ιταν ο 
αρικμόσ των πάρκων αναψυχισ που ζχουν καταςκευαςτεί με χαρακτθριςτικά Μεςοπολζμου art-deco 
αρχιτεκτονικισ. Σωηόμενα παραδείγματα είναι το Playland (ςτθν Νζα Υόρκθ) και το Luna Park ςτο Sydney. Στθν Art 
Deco χρθςιμοποιοφνταν πολλά διακριτά ςτυλ, αλλά ζνα από τα πιο ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ ιταν θ εξάρτθςθ 
τθσ από ζνα φάςμα κεμάτων και μοτίβων. Το ςτυλ λζγεται ότι εκπροςωποφςε τόςο τισ πολιτικζσ εντάςεισ τισ 
πολιτιςτικισ εποχισ, με εκλεκτικιςμοφσ (ζνα από τα κακοριςτικά χαρακτθριςτικά τθσ).Σφμφωνα με τα λόγια του F. 
Scott Fitzgerald, το χαρακτθριςτικό ςτυλ τθσ Art Deco αναπτφχκθκε από «όλθ τθν νευρικι ενζργεια που 
αποκθκεφτθκε και που δαπανικθκε ςτον πόλεμο ».Θ Art Deco είχε επθρεαςτεί εν μζρει από τισ μορφζσ του 
Κυβιςμό,τον ρωςικό Κονςτρουκτιβιςμό και τον ιταλικό φουτουριςμό, οι οποίεσ είναι όλεσ εμφανισ μορφζσ ςτθν 
διακοςμθτικι Τζχνθ τθσ Deco. 
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Πεγέο θ η   ηξξνέο   

 
Θ δομι του Art Deco βαςίηεται ςε μακθματικά γεωμετρικά ςχιματα. Κεωροφταν ευρζωσ  μια εκλεκτικι 
μορφι κομψοφ και καλαίςκθτου μοντερνιςμοφ, κακϊσ επθρεάηεται από  διάφορεσ πθγζσ. Κατά το διάςτθμα αυτό  θ 
δυνατότθτα να ταξιδεφουν και οι αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ επθρζαςαν καλλιτζχνεσ και ςχεδιαςτζσ, 
ενςωματϊνοντασ αρκετά ςτοιχεία από χϊρεσ που δεν ιταν δικά τουσ. Ανάμεςα τουσ ιταν οι τζχνεσ τθσ Αφρικισ, 
κακϊσ και οι ιςτορικζσ μορφζσ όπωσ ο ελλθνορωμαϊκόσ Κλαςικιςμόσ, και θ τζχνθ τθσ Βαβυλϊνασ, τθσ Αςςυρίασ,τθσ  
Αρχαίασ Αιγφπτου και των Αητζκων ςτο Μεξικό. 
 Ζνα μεγάλο μζροσ αυτοφ κα μποροφςε να αποδοκεί ςτο δθμοφιλζσ ενδιαφζρον του κόςμου ςτθν αρχαιολογία κατά 

τθ διάρκεια του 1920 (πχ., ο τάφοσ του Τουταγχαμόν, Ρομπθία, θ Τροία, κλπ.). Θ Art Deco χρθςιμοποίθςε επίςθσ τισ 
τεχνολογίεσ machine age  και streamline όπωσ επίςθσ και τισ τεχνολογίεσ τθσ ςφγχρονθσ αεροπορίασ, του 
θλεκτροφωτιςμοφ, τα ραδιόφωνα,τα πλοία ocean liners και τουσ ουρανοξφςτεσ  ωσ πθγζσ ζμπνευςθσ. Θ Streamline 
Moderne, θ αλλιϊσ Art Moderne ιταν ζνασ τφποσ του art deco   και ιταν θ  τελικι ανάπτυξθ του κινιματοσ κατά τθν 
περίοδο του πολζμου, θ οποία είναι μια διεξοδικά εκδθλωμζνθ τεχνολογία και ζχει βακμολογθκεί ακόμα από 
μερικοφσ ςχολιαςτζσ ωσ ξεχωριςτι αρχιτεκτονικι. 
 Οι ςχεδιαςτικζσ επιρροζσ  του Art-deco εκφράςτθκαν ςτισ κρυςταλλικζσ και τισ πολφπλευρεσ μορφζσ διακοςμθτικοφ 
Κυβιςμοφ και φουτουριςμοφ. Άλλα δθμοφιλι κζματα τθσ Art Deco ιταν τραπεηοειδι, ελικοειδι, γεωμετρικά και 
μπερδεμζνα ςχιματα, που είναι ορατά ςε πολλά πρϊιμα ζργα. Δφο μεγάλα παραδείγματα αυτϊν των κεμάτων και 
ςτυλ είναι ςτο Ντιτρόιτ, Μίςιγκαν: το Fisher Building και το Guardian Building.  

 

Art Nouveau 

  

• Επίπεδθ προοπτικι και ζντονα χρϊματα 

• Εμπνευςμζνθ από  τθν Λαπωνία τζχνθ και design 
• Τα διακοςμθτικά «whiplash» μοτίβα, που ςχθματίηονται από δυναμικζσ, κυματιςτζσ, ρζουςεσ γραμμζσ ςε ζνα 

ςυγκεκομμζνο ρυκμό, που βρζκθκαν ςε όλθ τθν αρχιτεκτονικι, τθ ηωγραφικι, τθ γλυπτικι, κακϊσ και άλλεσ 
μορφζσ ςχεδιαςμοφ ArtNouveau.  

• Επιβλθτικζσ καμπφλεσ 
• Κζματα με πουλιά, λουλοφδια και πολυμορφικζσ femme fatale 

• Ομορφιά και αιςκθτικι είναι μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ 
 

 

 

 

Μπάοσταοσς 
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Το Μπάουχαουσ,θ ςχολι μοντερνιςτικισ τζχνθσ και ςχεδίου με τθ μεγαλφτερθ επιρροι ςτον 20ο αιϊνα ιδρφκθκε 
από τον αρχιτζκτονα  Βάλτερ Γκρόπιουσ ςτθ Βαϊμάρθ τθσ Γερμανίασ (1919-25). Βαςικά χαρακτθριςτικά του 
Μπάουχαουσ ιταν θ λειτουργικότθτα,  με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθσ γεωμετρικζσ φόρμεσ απορρίπτοντασ  κάκε περιττό 
διακοςμθτικό ςτοιχείο και ζχοντασ μια  κεμελιακι ςχζςθ με το αναγκαίο. ''Ωραίο είναι το χριςιμο''. Επζδραςε 
καταλυτικά ςτουσ τομείσ τθσ αρχιτεκτονικισ και του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ ( design ).  Ραράλλθλα ςτόχοσ τθσ 
ςχολισ Μπάουχαουσ ιταν θ αναβάκμιςθ των προϊόντων μαηικισ παραγωγισ,όπωσ ζπιπλα,φωτιςτικά,αλλά και 
ολόκλθρθσ τθσ ζννοιασ "κατοικία". Ο Λοφντβιχ Μισ Φαν Τερ όε, τελευταίοσ διευκυντισ του Μπάουχαουσ, διζλυςε 
τθ ςχολι ςτο Βερολίνο το 1933, μετά από τισ αφόρθτεσ πιζςεισ των Εκνικοςοςιαλιςτϊν (Ναηί) οι οποίοι είχαν 
καταλάβει τθν εξουςία μόλισ  λίγουσ μινεσ πριν. 
Ικελαν μια αρχιτεκτονικι προςαρμοςμζνθ ςτον ςφγχρονο κόςμο των μθχανϊν, των ραδιοφϊνων και των γριγορων 
αυτοκινιτων, μια αρχιτεκτονικι, τθσ οποίασ θ μορφι κα αντανακλά φανερά τθ λειτουργία.Στόχοι που 
παρουςιάηονται και ςτο κίνθμα τθσ Art Deco. 

 
 

Κοινά χαρακτθριςτικά: 

• Συμμετρία 
• Κυβικά ςχιματα 
• Στοιχεία του μοντερνιςμοφ 
• Λειτουργικότθτα 
• Υψθλι αιςκθτικι 
• Απλότθτα 
• Γεωμετρικι αφαίρεςθ 
• Μεγάλθ φόρμα και ςχιμα 
• Υλικά 
 

Νεοκλαζικιζμός 

• Τάξθ και απλότθτα. 

• Μινιμαλιςμόσ 
• Ο νεοκλαςικιςμόσ χαρακτιριςε ζνα κακαρό και γραμμικό ςτυλ. 

• Δεν είχε ςκοπό να τονϊςει τισ ςυγκινιςεισ, αλλά να φωτίςει το 
μυαλό.  

 

Κονζηροσκηιβιζμός 

• Βιομθχανικό, με γωνιακό ςτυλ δουλειάσ και γεωμετρικζσ αφαιρζςεισ 
• Νεωτερικότθτα με ζμφαςθ ςτα γεωμετρικά ςχιματα και τον πειραματιςμό. 
•  Ζνα από τα χαρακτθριςτικά ζργα τζχνθσ του κονςτρουκτιβιςμοφ είναι ότι είναι περιοριςτικι ωσ προσ τθ φφςθ, 

απλοποιϊντασ τα πάντα ςτο πιο κεμελιϊδεσ επίπεδο.  

 

Κσβιζμός 

Δείχνει τθ χριςθ των γεωμετρικϊν ςχθμάτων και τθ χριςθ των άκρων. Τα ζργα ηωγραφικισ δεν ςτθρίηονται ςτισ 
βαςικζσ κεωρίεσ για τθν τζχνθ που κάνουν τθ χριςθ τθσ προοπτικισ με ακριβείσ γωνίεσ και ςχιματα. 
 

Μονηερνιζμός 

• ιξθ με το παρελκόν, με τον ρεαλιςμό, τον νατουραλιςμό, τθν παραδοςιακι τζχνθ και το παραδοςιακό πνεφμα 
• Ανάπτυξθ μιασ νζασ ορκολογικότθτασ ςτο χϊρο τθσ ηωγραφικισ, τθσ ποίθςθσ, τθσ λογοτεχνίασ, τθσ αρχιτεκτονικισ, 

τθσ πολιτικισ και τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ. 

• Σφγχρονθ ςκζψθ, ςτον χαρακτιρα, ι ςτθν πρακτικι.  
• Θ γεωμετρικι αφαίρεςθ και θ αναηιτθςθ κακαρϊν ςχθμάτων και μορφϊν. 
• Ιταν εξζγερςθ ενάντια ςτισ ςυντθρθτικζσ τιμζσ του ρεαλιςμοφ. 



 

A r t  D e c o   Οκ    2  

 

v i  

• Απόρριψθ τθσ παράδοςθσ και ανακεφαλαίωςι τθσ, τθν ενςωμάτωςθ,τθν ανακεϊρθςθ και τθν παρωδία ςε νζεσ 
μορφζσ. 

 

Φοσηοσριζμός 
• Αντιτάχκθκε ςτο ομαντιςμό, τισ παλιζσ τεχνοτροπίεσ, τθν παράδοςθ, τθν θκικι, τθν αρχαιολογία, τα μουςεία, τισ 

βιβλιοκικεσ κλπ. και φμνθςε τθν ταχφτθτα και τισ βιομθχανικζσ πόλεισ 

• Επιηθτοφςε να υμνθκεί θ δφναμθ, θ ταχφτθτα, ο πόλεμοσ, οι μθχανζσ και τα πολυβόλα. Ρρότειναν ακόμα τθ χριςθ 
ενόσ εναλλακτικοφ ςυντακτικοφ τθσ γλϊςςασ ςτθν τζχνθ. 

• Επθρζαςε ςθμαντικά πολλά από τα ςφγχρονα καλλιτεχνικά ρεφματα. 
• Στθ μουςικι διαγράφουν τουσ πατροπαράδοτουσ κανόνεσ αρμονίασ  
 

Αιγσπηιακή ηέτνη 

 
Το 1922, με τθν ανακάλυψθ του τάφου του Αιγφπτιου βαςιλιά Τουταγχαμόν, εμφανίςτθκε ζντονθ ςχεδιαςτικι 
δραςτθριότθτα με ςθμαντικζσ επιρροζσ από τθν αρχαία Αιγυπτιακι τζχνθ. Θ Art Deco ζχει επθρεαςτεί και αυτι 
εμφανζςτατα. Χαρακτθριςτικά καλλιτεχνικοφ ενδιαφζροντοσ που εμφανίηονται και ςτισ 2 περιόδουσ είναι τα εξισ: 
 
• κακαρά γεωμετρικά ςχιματα 
• το ςχζδιο τθσ πυραμίδασ που εμφανίηετε ςε ζπιπλα και κτιρια τθσ Art Deco 
• χριςθ παρόμοιων διακοςμθτικϊν ςχεδίων-μοτίβων (άνκρωποι και κάποιεσ φορζσ με 

χαρακτθριςτικά ηϊων, πουλιά και πιο ςυγκεκριμζνα αετόσ και γεράκι, θλιακζσ ακτίνεσ) 
• παρόμοιοι ςυνδυαςμοί χρωμάτων (ζντονα κόκκινα, μπλε, πράςινα, χρυςό και 

αποχρϊςεισ των καφζ, κίτρινο και πορτοκαλί) 
 
Εκτόσ από τον αιγυπτιακό πολιτιςμό, υπιρξαν και άλλοι πολιτιςμοί και καλλιτεχνικά 
κινιματα που δάνειςαν ςτοιχεία τουσ ςτθν Art Deco. Ρολφ χαρακτθριςτικι είναι θ δομι 
των ziggurat τθσ Μεςοποταμίασ και κυρίωσ των Αητζκων, που είναι κτίςματα παρόμοια 
των πυραμίδων με τθν διαφορά πωσ ςε αυτά το κάκε επίπεδο ζχει μεγάλθ διαφορά ςε 
ζκταςθ από αυτό που βρίςκετε από κάτω του. Ακόμθ πικανό είναι να ςυναντιςουμε 
αρχαιοελλθνικοφσ κίονεσ και εκςυγχρονιςμζνεσ  παραςτάςεισ από τθν ελλθνικι 
μυκολογία. 

 

 

 

 

 

 

Παρακμή και αναβίωζη 

 

 

Η Art Deco έρ σ  σηγ -σηγ  τελ  ηγί   τεο Γ σεο κ τ  τελ έλ ξμε τεο κ δηθήο   ξ γσγήο, ότ λ  ξρησ  λ  ρι π δ τ η σο 

υ λτ ρτ ξή θ η   ξνπσί σ  κη  ς π ή  ηθόλ  τεο  νιπτέι η ο. Σ ιηθ , τν στπι έιεμ  κ  τελ  πστεξότετ  τνπ Β Π γθνσκίνπ 

Πνιέκνπ. Πξηλ   ό τελ θ τ στξνυή θ τ  τε  η ξθ η  τνπ Β 'Π γθνσκίνπ Πνιέκνπ, ε Μ λίι   ξστ  νπσ  τσλ Φηιη  ίλσλ θ τ ίρ  

 νιι  θτίξη  art-deco, κη  θιεξνλνκη  τνπ   νηθη θν   κ ξηθ ληθν    ξ ιζόλτνο. 

Η  λ δσ  ξσσε τνπ  λ η υέξνλτνο γη  Art Deco  ξρησ  θ τ  τε  η ξθ η  τεο   θ  τί ο τνπ 1960, θ η στε σπλέρ η   θ λένπ θ τ  
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τε   θ  τί  τνπ 1980 κ  τν  πμ λόκ λν  λ η υέξνλ γη  τελ γξ υηστηθή. Η σ λ  σή τεο κ  τν "υηικ λνπ ξ" θ η τελ  ίγιε τνπ 1930 

ν ήγεσ  στε ρξήσε τνπ γη   η υεκίσ ηο γη  θνσκήκ τ , κό   θ η  ξντόλτ  κ  ληνπ.  

 
 
 
 
 
 

Τλικά και ζτεδιαζμός 

 
H Art Deco χαρακτθρίηεται από τθν χριςθ υλικϊν όπωσ το αλουμίνιο, τον ανοξείδωτο χάλυβα,τθ λάκα,το βακελίτθ,το 
χρϊμιο και ζνκετο ξφλο. Εξωτικά υλικά όπωσ το δζρμα καρχαρία (ςαγρζσ)και το δζρμα ηζβρασ ιταν επίςθσ εμφανι. 
Θ χριςθ των ενιςχυμζνων μορφϊν και γεωμετρικϊν καμπφλων(ςε αντίκεςθ με τισ ελικοειδείσ, φυςικζσ καμπφλεσ τθσ 
Art Nouveau), μοτίβα Chevron, ziggurat-ςχιματα, ςιντριβάνια, κακϊσ και το μοτίβο τθσ θλιοφάνειασ είναι 
χαρακτθριςτικά τθσ Art Deco. Μερικά από αυτά τα μοτίβα ιταν πανταχοφ παρϊν - για παράδειγμα, τα μοτίβα 
θλιοφάνειασ χρθςιμοποιικθκαν ςε πολλά ποικίλα περιβάλλοντα, όπωσ τα γυναικεία παποφτςια, τισ ςχάρεσ των 
ψυγείων, τα ραδιόφωνα και τισ προςόψεισ ρολογιϊν, το αμφικζατρο του Radio City Music Hall, κακϊσ και τθν 
κορυφι του οβελίςκου του Chrysler Building.    
 

 

 

 

ρ  η στέο 

 
Ο Rene Lalique γεννικθκε ςτο Ay, ζνα χωριό ςτθ Γαλλία, το 1860 και ξεκίνθςε ωσ μακθτισ του παριςινοφ 
κοςμθματοποιοφ Louis Aucoq ςτα 17 του. Φοίτθςε ςε κολζγιο καλϊν τεχνϊν ςτο Λονδίνο και το 1885 ανζλαβε το 
εργαςτιριο του Jules Destape. Ο ίδιοσ το 1893 άρχιςε να πειραματίηεται με το γυαλί και απζκτθςε υποςτθρικτζσ με 
μεγάλο κφροσ. Συνεχίηοντασ να ςχεδιάηει κοςμιματα ςφμφωνα με τθν art deco αλλά και δοχεία αρωμάτων, το 1913 
ανοίγει το δικό του εργοςτάςιο γυαλιοφ το οποίο και κλίνει το 1937 λόγο πολζμου ενϊ οκτϊ χρόνια αργότερα 
πεκαίνει. 
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Ο φθμιςμζνοσ ςχεδιαςτισ μόδασ αλλά και ςκθνογράφοσ Erté, γεννικθκε το 1892 από εφπορθ οικογζνεια ςτθν πόλθ 
St. Petersburg τθσ ωςίασ. Κεωρείτε ωσ ο πιο επιδεικτικόσ ςχεδιαςτισ/καλλιτζχνθσ του 20ου αιϊνα. Από μικρόσ 
ζδειξε πωσ δεν τον ενδιζφερε μια ςτρατιωτικι καριζρα, παρόμοια με αυτιν του πατζρα του. Εμφάνιςε από πολφ 
νωρίσ το ταλζντο του, ςχεδιάηοντασ από τα 5 του ακόμθ τθν πρϊτθ του ςτολι. Στα 18 του μετακόμιςε ςτο Ραρίςι 
όπου και εργάςτθκε δίπλα ςτον Paul Poiret. Εκεί διδάχκθκε τθν τζχνθ τθσ ραπτικισ και το πωσ τα ροφχα μποροφν να 
αλλάξουν τθν όψθ του γυναικείου ςϊματοσ. Από πολφ νωρίσ ακόμθ και για 22 ολόκλθρα χρόνια εργάςτθκε για το 
περιοδικό Harper's Bazaar όπου και “ζντυςε” με τισ δθμιουργίεσ του πάνω από 200 εξϊφυλλα. Ραράλλθλα 
εργάςτθκε για τον ςχεδιαςμό τθσ ςκθνισ του Folies-Bergère ςτο Ραρίςι αλλά και ςτο New York City George White's 
Scandals Club. Επιπλζον εργάςτθκε κ ςτο Hollywood, κακϊσ μεταξφ 20's και 30's εργάςτθκε για τθν MGM Studios 
αλλά και για κεατρικζσ παραςτάςεισ και όπερεσ. Το ακραίο του ςτιλ ςχεδιαςμοφ ζχαςε δθμοτικότθτα με τθν αρχι 
του 2ου Ραγκόςμιου Ρολζμου και ακόμθ και μετά το τζλοσ του, οι άνκρωποι αναηθτοφςαν πρακτικότθτα και όχι 
εξεηθτθμζνο design. Ο Erté επαναπροςδιόριςε τθ δουλειά του με μια ζκκεςθ από 
περιοριςμζνου αρικμοφ λικογραφίεσ και γλυπτά ςτο Ραρίςι. 
 
Γεννθμζνοσ το 1885, ο  Paul Manship είναι ζνασ από τουσ καλφτερουσ γλφπτεσ τθσ 
αρχισ του 20ου αιϊνα ςτθν Αμερικι. Διζπρεψε ςτθν αποχι του λόγο τθσ ικανότθτασ 
του να ςυνδυάηει τισ ανκρϊπινεσ μορφζσ με μοντζρνα υλικά. Είχε μεγάλθ ποικιλία ςτα 
κζματα του αλλά αυτά που ξεχϊριηαν ιταν αυτά που εμπεριείχαν ανκρϊπινεσ μορφζσ. 
Θ γενζτθρά του ιταν θ St Paul Minnesota, όπου και ςποφδαςε γλυπτικι και ηωγραφικι. 
Το 1905 μετακόμιςε ςτθν Νζα Υόρκθ όπου και ζγινε μακθτευόμενοσ των George Bridg-
man και Jo Davidson – ειδικοί ςτθν ςτθν ανκρϊπινθ ανατομία και τθ γλυπτικι 

πορτρζτων. Το πρϊτο του ζκκεμα ιταν το 
¨Άλογο ςτθν Καταιγίδα” όπου παρουςίαςε 
ζνα ιμπρεςιονιςτικό ςτιλ. Το 1909 κζρδιςε 
το American Prix de Rome και επζςτρεψε 
ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ το 1912. Θ 
επιτυχία του αναπτφχκθκε ςταδιακά με 
κυρίαρχθ περίοδο αυτι τθσ δεκαετίασ 
μεταξφ 20's-30's, κατά τθν οποία οι 
παραγγελίεσ που λάμβανε ιταν τόςεσ 
πολλζσ που αναγκάςτθκε να προςλάβει 
βοθκοφσ. 
 
Γεννθμζνοσ το 1883 ςτο Brooklyn τθσ Νζασ Υόρκθσ, ο William Van Alen 
παρακολοφκθςε το Pratt Institute. Εργάςτθκε για πολλζσ φίρμεσ ςτθ Νζα 
Υόρκθ μζχρι που το 1908 κζρδιςε το Lloyd Warren Fellowship που το 
επζτρεπε να ςπουδάςει ςτο Ραρίςι. Το 1911 επιςτρζφει ςτθ γενζτθρά 

του, πραγματοποιεί ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον Craig Severance και γίνεται γνωςτόσ για τισ εμπορικζσ δομζσ του 
που εμφάνιηαν ςτοιχεία από πολλζσ αποχζσ. Σχεδίαςε το  Chrysler Building που χαρακτθρίηεται ωσ ο ςπουδαιότεροσ 
Art Deco ουρανοξφςτθσ αλλά και μνθμείο του καπιταλιςμοφ ςτθν Αμερικι. Το ζργο του αναγνωρίςτθκε μετά το 
κάνατό του(1954). 
 
 
Ο Jean Dunand γεννθμζνοσ το 1877, ξεκίνθςε τθν καριζρα του ωσ γλφπτθσ και δθμιουργόσ διακοςμθτικϊν 
αντικειμζνων, αργότερα όμωσ ζδειξε μεγάλο ενδιαφζρον για τθ 
λάκα. Τα διακοςμθτικά λακαριςμζνα πάνελ του, ο εςωτερικόσ 
ςχεδιαςμόσ και τα ζπιπλά του, είναι αυτά που τον ζχουν κάνει 
δθμοφιλι. Δραςτθριοποιικθκε ςτθ Γαλλία τθν περίοδο του 
μεςοπολζμου αλλά από το 1921 ακόμθ παρουςίαηε ζπιπλα από 
λάκα και μάλιςτα μεγάλου μεγζκουσ. 
 
 
  
 
Ο Louis Icart γεννικθκε το 1890 ςτθν  Toulouse και πζκανε ςτο 
Ραρίςι το 1950. Ζγινε κυρίωσ γνωςτόσ ωσ καλλιτζχνθσ ςτθ Νζα 
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Υόρκθ τθν περίοδο του 1920. Το πιο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο του ιταν οι glamour-
ous γυναίκεσ και εμφανιηόταν με το ψευδϊνυμο Helli. 
 
 
 Ο A.M. Cassandre είναι γνωςτόσ για τον ςχεδιαςμό Art 
Deco αφιςϊν που απεικόνιηαν ταξίδια και πρωτοποριακζσ 
τεχνολογίεσ. Επίςθσ μελζτθςε τθν απόδοςθ τθσ κίνθςθσ 
ςτισ αφίςεσ που απεικόνιηαν μζςα μεταφοράσ. Γεννθμζνοσ 
ςτθν Ουκρανία το 1901 από γάλουσ γονείσ, κατζλθξε ςτο 
Ραρίςι το 1915. Το 1923 τελείωςε το ζργο του “Au 
Bucheron” που το απζδωςε άμεςθ φιμθ και το 1925 
κζρδιςε το το πρϊτο βραβείο ςτο  Exposition Internatio-
nale des Arts Decoratifs. Εργάςτθκε για αρκετζσ φίρμεσ 
πριν εμφανιςτεί ωσ ηωγράφοσ κεάτρου το 1933 και το 
1934 ξεκίνθςε να διδάςκει ςε μια ςχολι γραφικϊν τεχνϊν. 
Μετά τον 2ο Ραγκόςμιο Ρόλεμο ςυνζχιςε τισ δθμιουργίεσ 
του, πιρε δφο διαηφγια και τζλοσ το 1968 αυτοκτόνθςε. 
 
 

 
Raymond Hood  γεννικθκε το 1881 και ςποφδαςε ςτο ινςτιτοφτο 
τεχνολογίασ ςτθ 
Μαςαχουςζτθ και ςτο  
Ecole des Beaux Arts ςτο 
Ραρίςι. Δεν ζχουμε 
πολλεσ πλθροφορίεσ για 
τθν αρχι τθσ 
αρχιτεκτονικισ του 
καριζρασ αλλά και θ 
επιτυχία του ζγινε 

προφανισ το 1922, όταν μαηί με τον John Mead Howells, 
κζρδιςαν τον 
διαγωνιςμό για 
το ςχεδιαςμό 
του Tribune 
Tower ςτο 
Σικάγο. Ραρόλο 
που ιταν πιο 
πολφ 
νεογοτκικό 
παρά Art Deco, 
ςυνζχιςε για 12 
χρόνια τθν 
εξάςκθςι του ενϊ παράλλθλα δοφλεψε πάνω ςε κάποιεσ από τισ πιο 
ςχετικζσ για τθν εποχι αμερικανικζσ δομζσ. Ρολφ διάςθμα ζργα του 
είναι: The Rockefeller building (1931), The American Radiator Building in 
New York (1925),  The McGraw Hill Building και το Chicago Electricity 
Building (1933). 
  
 
 
 
 
 

Ο Paul Jennewein, κλαςςικόσ και Art Deco γλφπτθσ, γεννικθκε ςτθ Στουτγάρδθ τθσ 
Γερμανίασ. Το 1890 εργάςτθκε υπό τθν εποπτεία καλλιτεχνϊν ςτο μουςείο τθσ Στουτγάρδθσ από όπου και πιρε τισ 
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γνϊςεισ του. Από το 1924 μζχρι και το κάνατό του ζηθςε ςτο Larchmont τθσ Νζασ Υόρκθσ. Ζχει αφιςει πολλά ζργα 
που κοςμοφν ακόμθ και ςιμερα κτιρια τθσ Νζασ Υόρκθσ και όχι μόνο. 
 
 
Zak-Emile Ruhlmann (1879- 1933) ανιλκε ωσ ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ βιομθχανικοφσ ςχεδιαςτζσ τθσ Art Deco  
ςτον κόςμο και ζγινε γνωςτόσ για τα αςυνικιςτα ζπιπλά του. Δθμιοφργθςε ζπιπλα χρθςιμοποιϊντασ εξωτικά ξφλα, 
όπωσ το amboyna, violetwood, και ebony του Macassar, εξαςφαλίηοντασ όποια κομμάτια ιταν κομψά και άνετα. 
 

 

 

Θ Tamara de Lepicka είναι πικανότατα θ διαςθμότερθ Art Deco ηωγράφοσ. Γεννικθκε ςτθν Ρολωνία, μετακόμιςε ςτθ 
ωςία μζχρι τθ ςφλλθψθ του ςυηφγου τθσ κατά τθ ωςικι επανάςταςθ. Βοικθςε ςτθν αποφυλάκιςι του και μαηί 
μετακόμιςαν ςτο Ραρίςι. Εκεί ζμακε να ηωγραφίηει ςτθν    Academie de la Grand Chaumiere. Με τθ βοικεια του 
απλοφ         τθσ ςτιλ, ιταν ιδιαίτερα παραγωγικι και επιδίωκε τα πορτρζτα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χαρακηηριζ ηικά παραδείγμαηα κηιρίων 
 
Empire State Building 
 
Τo Κτιριο Εμπάιαρ Στζιτ ι Εμπάιαρ Στζιτ Μπίλντινγκ (The Empire State Building, Το Κτιριο τθσ Αυτοκρατορικισ 
Ρολιτείασ, δθλαδι τθσ Νζασ Υόρκθσ) είναι ζνασ από τουσ υψθλότερουσ και ιςτορικότερουσ ουρανοξφςτεσ ςτον 
κόςμο. Βρίςκεται ςτθν πόλθ τθσ Νζασ Υόρκθσ  και ζχει 102 ορόφουσ.Ο αρχιτεκτονικόσ ρυκμόσ του είναι Αρτ Ντεκό. 
Ζχει βαςικι γεωμετρία και αεροδυναμικό ςχεδιαςμό. 
Θ χαρακτθριςτικι μφτθ-κορυφι του κτθρίου ςε ρυκμό αρτ ντεκό ςχεδιάςτθκε αρχικά ωσ ιςτόσ για τθν πρόςδεςθ 
πθδαλιοχοφμενων αεροςτάτων («Ηζπελιν»).Λδζα που δεν υπιρξε αποτελεςματικι αλλά επικίνδυνθ. 
Το όλο κτίριο αποπνζει δυναμιςμό δθμιουργϊντασ μια ατμόςφαιρα ςυνεχισ κίνθςθσ(πολλοί εργαηόμενοι,κτλ.). 
 
 
 

 

Chrysler Building 
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 Χτίςτθκε το 1930 προκειμζνου να φιλοξενιςει τα κεντρικά γραφεία 
τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ Κράιςλερ. Τα γλυπτά που βρίςκονται ςτο 
εξωτερικό του είναι από χρϊμιο και πολλζσ φορζσ μοιάηουν με 
απειλθτικό αετό. Για λίγο υπιρξε το ψθλότερο κτίριο τθσ πόλθσ, αλλά 
ςφντομα ο τίτλοσ του αφαιρζκθκε εξαιτίασ του νεόδμθτου Εμπάιρ 
Στζιτ Μπίλντινγκ. Ρλζον δε μπορεί κανείσ να επιςκεφκεί το 
παρατθρθτιριό του, αλλά μπορεί να καυμάςει το αρτ-ντεκό 
διακοςμθμζνο ιςόγειό του. Οι ανελκυςτιρεσ του κτιρίου είναι 
πραγματικά ζργα τζχνθσ και οι πόρτεσ τουσ καλυμμζνεσ με ςπάνια 
είδθ ξφλου. Το κτίριο αποπνζει πολυτζλεια,δυναμιςμό και κομψότθτα. 

 

 
 Ηνωμένεσ Πολιτείεσ  
 
Στισ ΘΡΑ υπάρχουν μερικά καλά παραδείγματα αρχιτεκτονικισ art-
deco. Νζα Υόρκθ, Σικάγο και Ντιτρόιτ ζχουν πάρα πολλά κτίρια αρτ 
ντεκό: Ο διάςθμοι ουρανοξφςτεσ είναι από τα πιο γνωςτά, αλλά και 
αξιόλογα κτίρια τθσ deco τζχνθσ και μποροφν να βρεκοφν ςε 
διάφορεσ γειτονιζσ. Ρολλά παραδείγματα τθσ αρχιτεκτονικισ art-deco 
ςτο Ντιτρόιτ αποτελοφν τα κτίρια Fisher και Guardian και τα δφο 
αποτελοφν ςιμερα Εκνικά ιςτορικά ορόςθμα. Το Λοσ 

Άντηελεσ,Καλιφόρνια, ζχει επίςθσ μεγάλθ αρχιτεκτονικι art-deco, ιδίωσ κατά 
μικοσ του Wilshire Boulevard. Ξεχωριςτά παραδείγματα περιλαμβάνουν το 
Bullocks Wilshire και Pellissier κτίριο και Wiltern Κζατρο, που χτίςτθκαν το 
1929-1931 αντίςτοιχα.  
 Στο Miami Beach τθσ Φλόριντα, υπάρχει 
μεγάλθ ςυλλογι κτθρίων αρτ-deco, με 
περίπου τριάντα ξενοδοχεία και 
ςυγκροτιματα διαμεριςμάτων που 
χρονολογοφνται από το 1920 ςτο 
1940. Σχεδόν όλα τα κτίρια ζχουν 
αποκαταςτακεί και είναι βαμμζνα ςε 
παςτζλ χρϊματα όπωσ ιταν τα αρχικά 
τουσ. 
Στο Fair Park, που βρίςκεται ςτο Ντάλασ 
του Τζξασ, υπάρχει μια μεγάλθ ςυλλογι 
από Art Deco δομζσ. Ζνα μεγάλο μζροσ 
τθσ κλθρονομιάσ τθσ Art Deco βρίςκεται 
ςτθν Tulsa, Οκλαχόμα , όπωσ το  
Δθμαρχείο του Χιοφςτον, το JPMorgan 

Chase κτίριο,το Λεηεκιιλ W. Cullen κτίριο, ενϊ 
το 1940 το Air Terminal Μουςείο. Στθν Beaumont, το Jefferson County Δικαςτικό 
Μζγαρο, Kyle Building και το First National Bank Building είναι μερικά από τα λίγα 
κτίρια αρτ ντεκό ακόμα ςτθν πόλθ. 
Hoover Dam είναι ζνα κάπωσ αςυνικιςτο παράδειγμα του ςχεδιαςμοφ Art 
Deco. Ρολλοί  κεϊρθςαν ότι επρόκειτο για γοτκικι αναγζννθςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγκατάςταςθσ του gargoyles με νερό που ζβγαινε από τα 
ςτόματά τουσ. 
Το Kansas City είναι θ ζδρα του Kansas City Power και Φωσ Building, το οποία 
ολοκλθρϊκθκε κατά τθ διάρκεια του 1931. Το κτίριο αυτό είναι ζνα καλό 
παράδειγμα τθσ Μεγάλθσ Φφεςθσ και οι επιπτϊςεισ τθσ ςτθν καταςκευι τθσ Art 
Deco. Άλλα παραδείγματα κτιρίων αρτ ντεκό ςτο Kansas City είναι το  Δθμοτικό 
Αμφικζατρο (Κάνςασ Σίτι), το Jackson County Δικαςτικό Μζγαρο (Kansas City, Mis-
souri), Kansas City City Hall. 
 Στο Cincinnati, Ohio ςτεγάηεται ο ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ του Σινςινάτι,ζχει ζνα 
αρτ ντεκό ςτιλ που άρχιςε να λειτουργεί κατά τθ διάρκεια του 1933. 
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 Art Deco ςτο Σικάγο Αρχιτεκτονικθ 

Το Σικάγο είναι μια από τισ πιο αρτ ντεκό-πόλεισ ςτον κόςμο. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα αρχιτεκτονικισ Deco τζχνθσ ςε όλο το Σικάγο και τθν περιοχι 
Chicagoland. Μερικά από τα πιο αξιόλογα κτίρια είναι: 

• Το Chicago Board of Trade - 1930 από Holabird και Root 

• LaSalle Εκνικι Τράπεηα Κτίριο - 1934: Graham, Άντερςον, Probst & White 

• Adler Ρλανθτάριο - 1929-1931 από Rapp & Rapp (Gebhard 103) 

• Θ Robie House - 1906-1909 από τον Frank Lloyd Wright 
 
 
 
 
 
 
 
Η Ευρώπη και τα Βρετανικά Νηςιά 
 
 
Du Cane Δικαςτιριο του 1937, 
Στο Λονδίνο, το πρϊθν  ςτάδιο τθσ Arsenal ζχει τθν περίφθμθ East Stand πρόςοψθ. Ο William Bennie, ο 
διοργανωτισ του ζργου, χρθςιμοποίθςε το περίφθμο Art Deco ςτιλ ςτο τελικό ςχζδιο, το οποίο κεωρικθκε ζνα 
από τα πιο πολυτελι και εντυπωςιακά γιπεδα του παγκόςμιου ποδοςφαίρου. Επίςθσ το μετρό του Λονδίνου είναι 
επίςθσ γνωςτό για τθν Art Deco αρχιτεκτονικι του. Το Du Cane Δικαςτιριο(1937) Art Deco ορόςθμο ςτο Balham, 
νοτιοδυτικά του Λονδίνου με τθν Balham, είναι ζνα καλό παράδειγμα του ςτυλ art deco. Ζχει ζνα μεγάλο χϊρο 
υποδοχισ και περιβάλλεται από ιαπωνικοφ ςτιλ κιπουσ. Στθν Valencia, Λςπανία χτίςτθκε ςε ςτυλ αρτ ντεκό, κατά 
τθν περίοδο τθσ οικονομικισ γενναιοδωρίασ μεταξφ των πολζμων κατά τθν οποία θ Λςπανία παρζμεινε ουδζτερθ. 
Λδιαίτερα αξιοςθμείωτο είναι το περίφθμο ςπίτι μπάνιο Las Arenas, το κτίριο που φιλοξενεί θ Ρρυτανεία του 
Ρανεπιςτθμίου τθσ Βαλζνκια και οι κινθματογραφικζσ αίκουςεσ ιάλτο , Capitol , κακϊσ και Metropol. 
Ωσ αποτζλεςμα τθσ περιόδου του μεςοπολζμου ,υπιρξε ταχεία ανάπτυξθσ. Οι πόλεισ τθσ ουμανίασ ζχουν πολλά 
Art ντεκό κτίρια, ςυμπεριλαμβανομζνων των κυβερνθτικϊν κτιρίων, ξενοδοχείων και ιδιωτικϊν κατοικιϊν. Ο 
καλφτεροσ εκπρόςωποσ ςτον τομζα αυτό είναι θ πρωτεφουςά τθσ,το Βουκουρζςτι, θ οποία, παρά τθν εκτεταμζνθ 
καταςτροφι τθσ αρχιτεκτονικισ τθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κομμουνιςμοφ, εξακολουκεί να ζχει πολλά Art Deco 
παραδείγματα, τόςο ςε κεντρικζσ λεωφόρουσ τθσ όςο και ςε λιγότερο γνωςτά ςθμεία τθσ πόλθσ.  
Ζνα από τα μεγαλφτερα κτιρια αρτ ντεκό ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ είναι θ Βαςιλικι τθσ Λερισ Καρδιάσ ςτο Koekelberg, 
ςτισ Βρυξζλλεσ. Κατά τθ διάρκεια του 1925, ο αρχιτζκτονασ Albert van Huffel κζρδιςε το Μεγάλο Βραβείο για τθν 
Αρχιτεκτονικι του με το ομοίωμα που ζφτιαξε τθσ βαςιλικισ ςτθν Ζκκεςθ Internationale des Arts Decoratifs et In-
dustriels ςτο Ραρίςι. 
 

Λατινικθ Αμερικθ 
 
Κάποια από τα ομορφότερα παραδείγματα τθσ Art Deco τζχνθσ και αρχιτεκτονικισ που επιηοφν ακόμθ και ςιμερα, 
βρίςκοντασ ςτθ Κοφβα και κυρίωσ ςτθν Αβάνα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το Bacardi Building. Το ςτιλ τθσ Art 
Deco εκφράηετε ςε κατοικίεσ, κτιρια επιχειριςεων, ξενοδοχεία αλλά και ςε κομμάτια διακοςμθτικισ τζχνθσ, ζπιπλα, 
κτλ. 
 
Βραζιλία 
Μια ακόμθ χϊρα με πολλζσ επιρροζσ από τθν Art Deco αρχιτεκτονικι είναι θ Βραηιλία και κυρίωσ το Porto Alegre, 
Goiânia και πόλεισ όπωσ θ  Bahia, το Rio Grande do Sul και το Rio de Janeiro και κυρίωσ ςτθν Copacabana. Επίςθσ 
ςτθν βορειοανατολικι Βραηιλία υπάρχει ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ κτθρίων ςφμφωνων με τθν Art Deco τα οποία 
ςυγκαταλζγονται ςτθν “Sertanejo Art Deco”λόγο των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν. Θ ζντονθ 
εξάπλωςθ του κουνιματοσ ςτθ Βραηιλία οφείλεται ςτθν ζντονθ ανάπτυξθ και οικονομικι αλλαγι του τόπου εκείνθ 
τθν περίοδο. 
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ρ  η στηθέο Πξν η γξ υέο  

• Συμμετρία Λειτουργικότθτα (αποκθκευτικόσ χϊροσ με τθ χριςθ 

ςυρταριϊν και ραφιϊν) 

• Ακριβό ξφλο καρυδιάσ 

• Απλζσ γεωμετρικζσ γραμμζσ και φόρμεσ 

• Αςυνικιςτα υλικά (Εξωτικά και ςπάνια ξφλα,μάρμαρο,δζρμα 

καρχαριϊν και ηζβρασ,αλουμίνιο, ανοξείδωτο χάλυβα,νζα 

πλαςτικά,βακελίτθσ,ebony, amboyna, violetwood, και ebony του Ma-

cassar και ελεφαντόδοντο ) 

• Μεγάλο μζγεκοσ 

• Στακερότθτα 

• Ραλ χρϊματα(μπεη, cream,κίτρινα,ςκοφρο κόκκινα,πράςινα,μπλε και 

ροη ανακατεφεται με αςθμί,μαφρο και χρϊμιο.)  

• Λουςτραριςμζνα ζπιπλα (αίςκθςθ πολυτζλειασ και ακριβοφ υλικοφ) 

• Κζματα και μοτίβα (Φφλλωμα,Στυλιηαριςμζνα ηϊα,Σιρίτια,θλιοβαςιλζματα,Chevron,ziggurat-ςχιματα ) 

• Αιχμθρζσ και οδοντωτζσ ακμζσ  
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• Αιγυπτιακά διακοςμθτικά ςτοιχεία (πυραμιδωτό ςχιμα, χριςθ ακτίνων θλίου και παρόμοια χρϊματα) 

• Γεωμετρικζσ καμπφλεσ, χριςθ καμπφλων ςχιματοσ S και χριςθ κφκλων (καμπφλεσ με αυςτθρι 

γεωμετρία,ςτοχεφουν να δϊςουν κίνθςθ και αεροδυναμιςμό) 

• Κομψότθτα και λιτότθτα με ςφγχρονο και εκλεκτικό φφοσ (αποπνζουν δυναμιςμό, πολυτζλεια,φφοσ χλιδισ και 

κοςμοπολίτικου τρόπου ηωισ) 

• Στοιχεία ρυκμοφ (κατακόρυφεσ μορφζσ,αραιϊματα και πυκνϊματα) 

• Αεροδυναμικι και προοπτικι εμφάνιςθ(αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ με ςτοιχεία κυβιςμοφ,γραμμζσ και φόρμεσ με ςχιμα 

ςταγόνασ) 

• Συνδυαςμόσ μοντζρνου μινιμαλιςμοφ με παραδοςιακά ςτοιχεία (κατάργθςθ των περιττϊν ςτοιχείων και εξάλειψθ 

τθσ ακαδθμαϊκισ ςχεδίαςθσ  και κλαςικιςτικισ βάςθσ) 

 

Υξσκ τηθέο Π ιέτ ο Αξτ Ντ θό 
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Βηβιηνγξ υί 

 

• architecture.about.com 

• www.arthistoryguide.com 

• abduzeedo.com 

• quazen.com 

• www.bikeexif.com 

• twistedsifter.com 

• www.decopix.com 

• wikipedia.org 

• desktoppub.about.com 

• wid46arch.blogspot.com 

http://www.arthistoryguide.com/
http://www.bikeexif.com/
http://www.decopix.com/

