


 



 

 



Από τα τέλη της δεκαετίας του 1860 η Ευρώπη κατακλύζεται από ένα ετερόκλητο 
πλήθος ιαπωνικών αντικειμένων ως αποτέλεσμα του ανοίγματος της Ιαπωνίας 
στον υπόλοιπο κόσμο. Το 1872 μία καινούρια λέξη, ο όρος japonisme, εμφανίζεται 
στη γαλλική γλώσσα για να δηλώσει «ένα νέο πεδίο μελέτης, καλλιτεχνικής, 
ιστορικής και εθνογραφικής». Ο ενθουσιασμός για κάθε τι ιαπωνικό επεκτείνεται 
γρήγορα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και τις εύπορες αμερικανικές 
πόλεις. Η καθημερινή αισθητική μεταβάλλεται ριζικά ενώ σταδιακά η ζωγραφική, 
η χαρακτική, η κεραμική, οι εφαρμοσμένες τέχνες στο σύνολό τους αλλά και η 
λογοτεχνία αρχίζουν να εμφανίζουν κάθε είδους στοιχεία, εικονογραφικά και 
μορφολογικά, ως δάνεια και πολλαπλές ερμηνείες της ιαπωνικής τέχνης.  

Ποιά ήταν τα στοιχεία της πρωτόγνωρης χώρας που τόσο γοήτευσαν τους 
καλλιτέχνες της δύσης και με ποιον τρόπο προσέγγισαν, αντιλήφθηκαν και 
ερμήνευσαν την ιαπωνική τέχνη μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα; 
Παρατηρώντας τις μεταβολές και τις διάφορες εκδοχές του συναρπαστικού αυτού 
διαλόγου, απρόβλεπτες συναντήσεις και πολλαπλά ερωτήματα εμφανίζονται ως 
αποτέλεσμα της συνάντησης με το ανοίκειο, με τον Άλλον. 



Με το ξεκίνημα του εικοστού αιώνα, η μανία για καθετί ιαπωνικό σταδιακά 
κοπάζει. Οι δυτικοί καλλιτέχνες μπορούν πλέον να μελετήσουν μεταφράσεις 
ιαπωνικών, ινδικών, κινεζικών και βουδδιστικών κειμένων καθώς και τις πρώτες 
μελέτες για την ασιατική τέχνη. Η γενικότερη τάση για το «πρωτόγονο» και το 
εξωτικό σε συνδυασμό με τις νέες ιστορικές συνθήκες που διαμορφώνονται αυτή 
την περίοδο στην Ασία και ειδικότερα στην Κίνα στρέφουν το ενδιαφέρον 
συλλεκτών και καλλιτεχνών στην κινεζική τέχνη και ιδιαίτερα στην κινεζική 
σκέψη και τη ζωγραφική.   
 Η ταύτιση με τον φυσικό κόσμο, η στοχαστική, γεμάτη ποίηση, λόγια 
κινεζική ζωγραφική γίνονται τα αντικείμενα μίας κριτικής και ώριμης πλέον 
εσωτερικής αναζήτησης από τους καλλιτέχνες. Ανακαλύπτουν μία ολότελα 
διαφορετική αντίληψη για τη ζωγραφική και τη λειτουργία του καλλιτέχνη, 
διαβάζοντας βουδδιστικές σούτρα, κινεζικά ποιήματα και ταοϊστικά κείμενα, ενώ 
μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μελετούν ταυτόχρονα την ιαπωνική καλλιγραφία 
και το ζεν. Η ανάγκη για απαντήσεις μεταμορφώνει ακόμα μια φορά το πρόσωπο 
της τέχνης.  



 

 


