
Fra Filippo Lippi (1406-1469) 
 
 
 
Η περίπτωση του Filippo Lippi είναι χαρακτηριστική επειδή αποτυπώνει την εξέλιξη 
της ιταλικής ζωγραφικής και όλες τις κατακτήσεις του χώρου ή της φόρµας τον 15ο 
αίιώνα. Ο ζωγράφος είναι ολοκληρωτικά παιδί του αιώνα του. Αν αρχίζει τη 
σταδιοδροµία του µε πολλά στοιχεία παλαιότερων ρευµάτων, έχει εντούτοις περάσει 
στην ιστορία ως ζωγράφος της Αναγέννησης λόγω των µορφολογικών 
χαρακτηριστικών που παρουσιάζει η τέχνη του και τα οποία χωρούν στο ουµανιστικό 
και εικαστικό πλαίσιο της Αναγέννησης. Είχε αυτή την αφοµοιωτική σβελτάδα, την 
ικανότητα να ακούει την εποχή του. Τρέχει προς το µέλλον, συµβάλλει στην έλευσή 
του, οραµατίζεται τη νέα τέχνη και έχει µια πολύ προσωπική σύλληψη του χώρου ως 
προς την προοπτική ανάδειξή του.  Εξάλλου αυτός ήταν ο δάσκαλος που επηρέασε 
όσο κανένας άλλος τον Botticelli. Μέσω αυτού του τελευταίου ο δάσκαλος µπαίνει 
στον 16ο αιώνα, χωρίς ο ίδιος να έχει φυσική παρουσία εκεί. Είναι όµως ένας 
ανυπέρβλητος κρίκος που εξασφαλίζει τη συνέχεια, κυρίως µε τη γραµµική επιρροή 
της εντελώς αέρινης φόρµας που διατηρεί και ολοκληρώνει ο µαθητής του. 
 Από πολύ νεαρή ηλικία εισέρχεται στο µοναστήρι των Καρµελιτών της 
Φλωρεντίας, γιατί ήταν ορφανός και αυτή ήταν η µόνη διέξοδος που θα του 
εξασφάλιζε µια ανεκτή ζωή. Δεν είχε αποφασίσει ο ίδιος τον εγκλεισµό του και δεν 
µπορούσε να δεχθεί τους κανόνες που επέβαλε η µοναχική ζωή. Ωστόσο, στο ίδιο 
µοναστήρι συνέβαιναν εκπληκτικά πράγµατα και µάλιστα στο παρεκκλήσιο 
Brancacci, όπου ο Masaccio µε το φίλο του Masolino da Panicale άνοιγαν ένα νέο 
κεφάλαιο στην ιστορία της τέχνης. Πολύ συχνά πήγαινε εκεί για να παρακολουθήσει 
τη δουλειά των δύο πρωτοπόρων. Στα πρώτα του βήµατα δέχτηκε την επιρροή του 
Lorenzo Monaco, αλλά αργότερα συνάντησε τον Fra Angelico, του οποίου τα 
χρώµατα, το φως, η προοπτική, το µορφοπλαστικό όραµα, δεν τον άφησαν 
ασυγκίνητο. Λέγεται ότι περνούσε ώρες µελετώντας την επίδραση του φωτός στο 
χώρο. Η ζωή του στο µοναστήρι τον βοηθούσε στις έρευνές του. Βρέθηκε να ζει σ’ 
αυτή την ιδιαίτερη εστία πολιτισµού και τέχνης, που επέδρασε πολύ στις 
καλλιτεχνικές του ανησυχίες. 
 Όµως, είπαµε, δεν ήταν φτιαγµένος για τη µοναστική ζωή. Μεσόκοπος, γύρω 
στο 1456-57 ερωτεύτηκε µια νεαρή µοναχή, η οποία έµεινε έγκυος. Την απήγαγε. Το 
παράπτωµα αυτό της ερωτικής ζωής των µοναχών είχε ως τιµωρία το θάνατο. Για να 
µην εκτελεστεί η θανατική ποινή και αφού προηγουµένως είχε υποβληθεί σε 
µεσαιωνικά βασανιστήρια, ο προστάτης του Cosimo των Μεδίκων – που τον είχε 
ανακαλύψει και πίστευε στο ταλέντο του – ταξίδεψε ως τη Ρώµη για να ζητήσει χάρη 
από τον νεοεκλεγέντα Πάπα Πίο Β΄, µε τον οποίο συνδεόταν στενά.  

Ο Πάπας ήρε τους µοναχικούς όρκους των δύο κατηγορουµένων και η ιστορία 
της τέχνης συνέχισε το δρόµο της… Η µορφή της ερωτευµένης µοναχής 
επαναλαµβάνεται πολύ συχνά στην απόδοση των πολυάριθµων Μαντόνων που 
ζωγράφισε ο Filippo Lippi, µε ένα συνδυασµό αισθαντικότητας, ερωτισµού, 
µελαγχολίας και υλικότητας, που µάλλον είχε τότε εκπλήξει τα πιο συντηρητικά 
περιβάλλοντα. Και δεν είναι µόνο αυτό. Στις πολλές αποδράσεις του από το 
µοναστήρι βρήκε ανακουφιστική παρηγορία στην αγκαλιά εταίρων της εποχής, τις 
οποίες δεν παρέλειψε να απαθανατίσει στα έργα του. Είναι µερικές στιγµές στην 
ιστορία που αναρωτιέται κανείς αν θα ήταν µάταιο να διαχωριστεί το προσωπικό 
ύφος ενός καλλιτέχνη από τη ζωή του.  



 Από την αρχή της σταδιοδροµίας του φάνηκε η προσωπική αντίληψη που είχε 
για το χώρο και η ιδιάζουσα διευθέτηση των µορφών µέσα σ’ αυτόν. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα είναι η λεγόµενη Παρθένος του Trivulzio, έργο του 14321.  
 

 
Εικόνα 1: Fra Filippo Lippi, Παρθένος του Trivulzio, Museo del Castello Sforzesco, Μιλάνο 

 
Εκπλήσσει η ρεαλιστική και εντελώς φωτογραφική αναπαράσταση αυτής της 

εικόνας, που βρίσκεται τώρα στο Museo del Castello Sforzesco του Μιλάνου. 
Πράγµατι, τα παιδιά που στριµώχνονται πίσω από την Παναγία θυµίζουν την εποχή 
της φωτογραφίας, µε κείνες τις µορφές που τεντώνονται στις πίσω σειρές για να µην 
τις κρύψουν οι προηγούµενες, εκφράζοντας φανερά την επιθυµία τους να µπουν στο 
πλάνο που ορίζει ο φακός.  
 Ο ρεαλισµός στο έργο αυτό χρωστά πολλά στη µορφολογία του Masaccio και 
στον τρόπο µε τον οποίον ο ίδιος αναδείκνυε τον όγκο των µορφών. Κάποιοι 
µελετητές µάλιστα αναγνωρίζουν στον γονατιστό δεξιό άγγελο µε τα χέρια στο 
στήθος το προφίλ του Ιωάννη από την Πληρωµή του φόρου του παρεκκλησίου 
Brancacci2. Εδώ όµως η σκηνοθεσία είναι εντελώς στηµένη και η µόνη ηθεληµένη 
παρέκκλιση είναι ο ατίθασος Ιησούς, που κάνει τα πάντα για να ξεφύγει από την 
προστασία της µητέρας Του. Μια σκωπτική νότα αντισταθµίζει τη σοβαρότητα των 
µορφών: είναι, όπως είπαµε, τα µικρά παιδιά στο τρίτο πλάνο, τεντωµένα, µε ιλαρό, 
ευθύ βλέµµα, ανάµεσα σε τρίγωνα διεξόδου προς την ορατότητα. Φαίνεται ότι τούτη 

                                                
1 Το 1432 ολοκληρώνεται ένα από τα εµβληµατικότερα έργα της πρώιµης φλαµανδικής τέχνης, το 
πολύπτυχο του Μυστικού Αµνού, που βρίσκεται  στον καθεδρικό ναό της Γάνδης, στο Βέλγιο. Με το 
έργο αυτό των αδελφών van Eyck εγκαταλείπεται το εξιδανικευµένο µεσαιωνικό ύφος και εισάγεται 
για πρώτη φορά η προσήλωση στη φυσική λεπτοµέρεια, η ενδελεχής αναπαράσταση της φύσης. Η 
τάση αυτή του φλαµανδικού ρεαλισµού θα αποτελέσει σχολή και θα επηρεάσει πολλούς Ιταλούς 
ζωγράφους, ακόµα και τον Filippo Lippi. Η συστηµατοποίηση της χρήσης λαδιού στο πολύπτυχο της 
Γάνδης θα αναδείξει τη λαµπρότητα των χρωµάτων και θα ενδυναµώσει τη γοητεία της 
ζωγραφισµένης ύλης.  
2 Χρύσανθος Χρήστου, Ιταλική ζωγραφική, όπ.π., σ. 134. 



η πρόταξη ενός λαϊκού ρεαλισµού ευθυγραµµιζόταν µε τη διάθεση ανασύστασης του 
τάγµατος των Καρµελιτών, στο µοναστήρι των οποίων ζει όταν ζωγραφίζει το έργο. 
Η λαϊκή φυσικότητα, που αγγίζει κατευθείαν τον κοινό πιστό, προδίδει κάποια 
ιδεολογική αντιπαλότητα των Καρµελιτών µε την εξιδανικευµένη αισθητική των 
Ουµανιστών της Φλωρεντίας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η Παναγία, µε πρόσωπο απλής 
γυναίκας του λαού, αγνοεί τον θεατή και κοιτάζει έξω από το πλάνο, µε βλέµµα 
αφηρηµένο όσο και κουρασµένο ή σκεπτικό.  
 Αν η ογκοπλαστική τεχνική προδίδει τον µεγάλο Masaccio, υπάρχουν 
στοιχεία που φανερώνουν την έλξη του έργου από τη φθίνουσα φάση του διεθνούς 
γοτθικού ύφους, όπως οι αναλογίες του χώρου που είναι αφηρηµένος, χωρίς 
εικαστική σχέση µε τις µορφές. Αλλά ο ζωγράφος δεν θα κρατήσει καµία πλέον 
µνηµονική δέσµευση µε το ύφος αυτό και γρήγορα η επιφάνειά του θα ανοιχτεί προς 
τον χώρο, µε όλη την ιδιορρυθµία που θα του προσδώσει. 
  

 
Εικόνα 2: Fra Filippo Lippi, Παναγία µε το Θείο Βρέφος και Αγίους, Λούβρο  

 
Το 1437-38 ήδη η µεσαιωνική πλαστική µοιάζει παρελθούσα, καθώς και το 

γοτθικό ύφος. Ο Filippo Lippi φαίνεται ότι ακολουθεί µόνο τις επιταγές του καιρού 
του. Το ζωγραφισµένο επί ξύλου έργο Η Παναγία µε το θείο Βρέφος και Αγίους 
(πίνακας Barbadori) είναι µάρτυρας της ταχύτητας µε την οποίαν εξελίσσονται και 
υιοθετούνται οι εικαστικές καινοτοµίες.  

Ο χώρος, η σκηνοθεσία και το φως είναι τα στοιχεία που προβάλλονται στο 
έργο. Ο χώρος, κοµψός και ενοποιηµένος, µε µάρµαρα ιδιαίτερα, ίσως να έλκει την 
καταγωγή του από την επίδραση ή τη συµβουλή του Fra Angelico. Το εσωτερικό 
αυτού του σπιτιού ανοίγει προς το εξωτερικό περιβάλλον µε τη χρήση ενός 
παραθύρου στα αριστερά της σύνθεσης, από το οποίο φαίνεται ένας αληθινός µπλε 
ουρανός µε σύννεφα – στοιχείο που επιβάλλεται την εποχή αυτή. Το ατµοσφαιρικό 
φως που λούζει και αναδεικνύει τις φόρµες φανερώνει τις αναζητήσεις που έκανε ο 
ζωγράφος ως µοναχός στο µοναστήρι του σε σχέση µε το φως και το χώρο. 
Διατυπώνεται µια πολύ ρυθµισµένη διάλεκτος του φωτός, που προβάλλει τους 



όγκους. Υπάρχει αυτή η στίξη των φωτεινών και σκιερών περιοχών, που ενισχύει την 
αναζητούµενη υποβλητικότητα.  
 Η Παναγία µε το θείο Βρέφος είναι εγγεγραµµένοι σε ένα προοπτικά 
ελλειπτικό σύστηµα µορφών, αλλά ουσιαστικά κυκλικό. Το εύρηµα αυτό δεν είναι 
πρωτότυπο, αλλά έχει άλλα εικαστικά προηγούµενα. Αν κάτι έχει παραµείνει από τη 
γοτθική αναφορά ή από τη βυζαντινή µνήµη, είναι η σωµατική µεγέθυνση της 
Παναγίας σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές. Και πάντως τα φωτοστέφανα ήδη 
ακολουθούν τη φορά των σωµάτων, δεν είναι µετωπικά. Και αυτό το τελευταίο 
αποµεινάρι του βυζαντινού τρόπου έχει εγκαταλειφθεί.  
 Στον Ευαγγελισµό της εκκλησίας του San Lorenzo, ο χώρος έχει τόσο πολύ 
δεχθεί την εφαρµογή της προοπτικής, που διασπάται σε πολυεπίπεδα πανοραµικού 
βάθους. Είναι σα µια σπουδή στις εφαρµοστικές δυνατότητες των νέων θεωριών. 
 

 
Εικόνα 3: Fra Filippo Lippi, Ευαγγελισµός, Φλωρεντία, εκκλησία San Lorenzo 

  

Η εµµονή του προοπτικού βάθους οδηγεί σε πολλές επαναλήψεις των 
καµπύλων του πρώτου επιπέδου και από κει σε µια αχανή πορεία των γραµµών, 
σχεδόν ιλιγγιωδώς προωθηµένων. Η τοποθέτηση των µορφών της Παναγίας και του 
Αρχαγγέλου Γαβριήλ στο δεξιό τµήµα του τοξωτού ανοίγµατος, ίσως εξηγεί την 
ύπαρξη των δύο αγγέλων στο αριστερό άνοιγµα, που δεν έχουν καµιά εικονογραφική 
αναγκαιότητα, ούτε καν αφηγηµατική, εκτός από τον τονισµό µιας συµµετρίας στο 
χώρο. Αλλά και πάλι η συµµετρία δεν έχει πλήρη ισότητα επιπέδων, η δε στάση της 
Παναγίας προξενεί έκπληξη µε τη σωµατική συστροφή και τη σχεδόν αρνητική 
χειρονοµία, που έχει, όπως ειπώθηκε σε άλλο σηµείο, φοβική σήµανση.  

Η σύνθεση έχει την προσωπική άποψη του Lippi για το χώρο, γιατί προσθέτει 
στοιχεία άσχετα µε την αφηγηµατική διατύπωση του γεγονότος. Πρώτα, η 
δευτερεύουσα απεικόνιση των δύο αγγέλων, εκ των οποίων ο ένας έχει στιγµιαία 



στραφεί προς τον θεατή µε ένα βλέµµα δυσανάγνωστο, σα να αντιλήφθηκε ξαφνικά 
ότι το συµβάν ιστορείται, ότι υπάρχει ένα βλέµµα έξω από το κάδρο που το 
καταγράφει. Ο άγγελος καλεί τον θεατή να δει το γεγονός. Εδώ ο Filippo Lippi 
ακολουθεί κατά γράµµα την πρόταση του Alberti, ο οποίος παρότρυνε τους 
ζωγράφους να απεικονίζουν ένα πρόσωπο των συνθέσεών τους µε βλέµµα στραµµένο 
προς τον θεατή, γιατί αυτό θα βοηθούσε στη µέθεξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι το 
γυάλινο βάζο, τοποθετηµένο σε ειδική εγκοπή του δαπέδου. Υποµνηµατίζει, βέβαια, 
τον µεσαιωνικό συµβολισµό του διάφανου γυαλιού, που παραπέµπει στο γεγονός ότι 
η Παναγία ήταν και θα παραµείνει παρθένα. Το βάζο αυτό, µε την άψογη διάθλαση 
του νερού, θα µπορούσε από µόνο του να αποτελέσει µια νεκρή φύση, εµπνευσµένη 
σαφώς από τη φλαµανδική ζωγραφική.  

Αν ο Lippi έµεινε γνωστός στην ιστορία της τέχνης είναι κυρίως για τις 
υπέροχες όσο και αισθαντικές Μαντόνες του – που τις ξαναβρίσκουµε σε πολλές 
εκδοχές στο µαθητή του Botticelli. Η πιο διάσηµη και η πιο ονειρική είναι σίγουρα η 
Παναγία µε το θείο Βρέφος και δύο αγγέλους (1460), του µουσείου Ουφφίτσι. 
 
 

 
Εικόνα 4: Fra Filippo Lippi, Παναγία µε το Θείο Βρέφος και δύο αγγέλους (και λεπτοµέρεια), 

Ουφφίτσι 

 
Γύρω στο 1450 παρατηρείται µια αλλαγή στη σχεδιαστική τακτική του 

ζωγράφου. Δεν πλάθει πια τους όγκους των σωµάτων µε έντονο σκιοφωτισµό, αλλά 
επιµένει στα περιγράµµατα. Έτσι, όπως θα φανεί παρακάτω, ο Lippi επανασυνδέεται 
µε την ελληνιστική τέχνη, αλλά και µε την καθαρά ελληνική. Στο έργο αυτό υπάρχει 
η πρωτοτυπία της τοποθέτησης των προσώπων εκτός κάδρου, γιατί βλέπουµε ότι τα 
πρόσωπα είναι σα να έχουν βγει µόλις από ένα τοπίο, σα να έχουν ξεπηδήσει από ένα 
πλαίσιο ξεχωριστό. Το τοπίο αυτό αναγγέλλει ήδη την τοπιογραφία και τα χρώµατα 
του Ντα Βίντσι.  

Στην πραγµατικότητα, δεν πρόκειται για κάδρο µε θέµα τη φύση, αλλά για 
παράθυρο που ανοίγει την ορατότητα στο βάθος. Οι µορφές στέκονται µπροστά από 
ένα παράθυρο. Ο ζωγράφος παίζει σοφά µε αυτή την αµφισηµία του πλαισίου και 
δηµιουργεί ένα θέµα, στο οποίο ουσιαστικά δεσπόζει η µορφή της Παναγίας, ιδανική, 
κοσµική, εύθραυστη, µε πολλά στοιχεία θηλυκής αυταρέσκειας, αλλά και µε έντονη 
δεητική στάση, της οποίας η εσωτερικότητα έρχεται σε αντίθεση µε την εξωτερική 
απόδοση της οµορφιάς. Είναι ο κατεξοχήν τύπος της θηλυκής οµορφιάς που θα 
επικρατήσει στην Αναγέννηση. Θεωρείται ως προσωπογραφία της µοναχής που 



αγάπησε και έγινε γυναίκα του, ενώ στο µικρό Ιησού έδωσε τα χαρακτηριστικά του 
γιου του Filippino, ο οποίος θα γίνει προς το τέλος του αιώνα εξίσου µεγάλος 
ζωγράφος µε τον πατέρα του και θα εκπαιδευτεί στο εργαστήριο του Botticelli. 
 Στον Ευαγγελισµό του Palazzo Barberini (1440-45) θα µείνουµε µόνο για δύο 
λεπτοµέρειες: η πρώτη είναι αυτά τα αέρινα γυναικεία σώµατα που φαίνονται από 
ένα άνοιγµα µε σκάλα. Ο κυµατισµός των ενδυµάτων τους και η περιγραφική γραµµή 
τους έχουν έντονη αναφορά στην ελληνιστική τέχνη, µοιάζουν σα να είναι αγάλµατα 
που κινήθηκαν ξαφνικά στο βάθρο τους.  

Η δεύτερη λεπτοµέρεια είναι οι µορφές των εντολέων που βρίσκονται 
καθισµένοι ή γονατισµένοι στο δεξιό άκρο της σύνθεσης. Ο κόσµος του χρήµατος, 
είπαµε, δεν θα έχει πια ενδοιασµούς ως προς την αναπαράστασή του µέσα στα ιερά 
γεγονότα που αφηγούνται οι ζωγράφοι. Και µια γενική παρατήρηση: η χρήση του 
φωτός σµιλεύει διαφορετικά τους όγκους. Το φως είναι πιο γενικό, πιο απλωµένο και 
τα περιγράµµατα αναδεικνύονται περισσότερο. Είναι πιθανό να πρόκειται για το 
άκτιστο φως που διαχέεται παντού, δηλώνοντας τη θεϊκή παρουσία κατά την πρώτη 
αυτή πράξη της Ενσάρκωσης.  

Δεν θα ήταν άσκοπη η σκέψη ότι ο Lippi έχει αρχίσει να παρακολουθεί τη 
δουλειά των συγχρόνων του Domenico Veneziano και Andrea del Castagno. Όµως η 
αρχαία χάρη των κυµατιστών ενδυµάτων και των σωµάτων που µαντεύουµε µέσα σ’ 
αυτά, έχουν κάτι από την εµπνευσµένη κλασικότητα του Donatello.  
 

 
Εικόνα 5: Fra Filippo Lippi, Ευαγγελισµός (και λεπτοµέρεια), Ρώµη, Galleria Barberini 

 
Αυτή τη χάρη την ξαναβρίσκουµε στο λεγόµενο tondo Pitti, µαζί µε την 

επιµέλεια της γραµµικότητας. Πρόκειται για τη σύνθεση Η Παναγία µε το θείο 
Βρέφος και σκηνές από τη ζωή της Αγίας Άννας (περ. 1452). Για πολλούς λόγους 
χρειάζεται να προσέξουµε αυτό το tondo του Palazzo Pitti: έχει µια εικονογραφική 
πολυµορφία, που συνδυάζει την αφήγηση µε τη λατρευτική «αγιογραφία» και 
αποκαλύπτει ότι, µολονότι βρισκόµαστε στην πρώτη Αναγέννηση, η µορφολογική 
ταυτότητα της κυρίως Αναγέννησης είναι ήδη εδώ. Ωστόσο, δεν θα επιµείνουµε στις 
αντινοµικές ερµηνείες και στις σκανδαλοθηρικές αναλύσεις που έχει επισύρει αυτό το 
έργο. 



 
Εικόνα 6: Fra Filippo Lippi, Tondo του Palazzo Pitti 

 
Σε πρώτο πλάνο έχουµε κατ’ουσίαν µια Maestà, η οποία δεν υπερκαλύπτει τις 

σκηνές του βάθους που εκτυλίσσονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα προοπτικής. Η 
οργάνωση της κυκλικής σύνθεσης είναι τόσο δεξιοτεχνικά διευθετηµένη, ώστε 
αναπτύσσεται συγχρόνως ένα «αγιογραφικό» ή λατρευτικό θέµα και τρία 
αφηγηµατικά επεισόδια. Το «αγιογραφικό» θέµα είναι η ένθρονη Θεοτόκος, η 
Maestà, της οποίας η εικονογραφική προέλευση χάνεται στο Βυζάντιο. Η Παναγία 
εµφανίζεται σε στάση τριών τετάρτων και κοιτάζει κατευθείαν το θεατή, ενώ ο 
Χριστός όχι. Με την πρόταξη της Maestà (και την αποκοπή της από την αφήγηση) 
τιµάται κυρίως η προστάτιδα του τάγµατος των Καρµελιτών, η Παναγία.  
 Υπάρχει µια διακεκριµένη µελαγχολία που απλώνεται στο πρόσωπο. Η 
Παναγία και ο Χριστός κρατούν µαζί ένα ρόδι, σύµβολο της γονιµότητας, αλλά και 
της παρθενίας. Ο Χριστός κάθεται σε µαξιλάρι, όχι απευθείας στο γόνατο της 
µητέρας Του. Είναι µια εικαστική έκφραση της τιµής που αρµόζει στη θεϊκή Του 
καταγωγή. Το φως πάλι έχει µια σύσταση που καταυγάζει. Έρχεται από δεξιά, 
αναδεικνύει χωρίς επιδεικτικό σκιοφωτισµό τα ανοιχτά δέρµατα, χώνεται στις πτυχές, 
εξυµνεί τα περιγράµµατα και εξαφανίζεται στα βάθη του χώρου.  
 Η αφήγηση του τοκετού της Αγίας Άννας φέρει πολλά στοιχεία από ένα 
συγγενές θέµα που έχει αποδοθεί στον Masaccio3. Όλα όσα ιστορούνται στα 
                                                
3 Πρόκειται για το ονοµαζόµενο Berlin tondo, έργο του 1427-28, Βερολίνο, Gemäldegalerie. Η 
απόδοση του έργου στον Masaccio έχει διχάσει τους κριτικούς. 



αφηγηµατικά επίπεδα είναι ανθρώπινες δραστηριότητες που περιέχουν τη χαρά, την 
ευτυχία της οικογενειακής ζωής – ακόµα και η Μαρία σε παιδική ηλικία που 
κρύβεται πίσω από το σώµα της µητέρας της (εικ.69), έχει ένα τόνο οικειότητας, 
καθώς αποδίδεται στη µέλλουσα µητέρα του Χριστού µια κανονική παιδικότητα, 
αναγνωρίσιµη από το πλήθος των πιστών. Η γυναίκα δίπλα στην Αγία Άννα που 
περπατά µε ένα καλάθι στο κεφάλι της, δεν είναι απλώς µια µορφή σε κίνηση, είναι 
µια γραµµική φιγούρα εντελώς γλυπτή, µια οιονεί καρυάτιδα. Στο τέταρτο επίπεδο 
βάθους ιστορείται η συνάντηση των γονέων της παναγίας στη Χρυσή Πύλη (ο 
Ιωακείµ ανεβαίνει τη σκάλα για να συναντήσει τη Μαρία). Στο τρίτο επίπεδο είναι ο 
τοκετός της Αγίας Άννας και µπροστά, σε πρώτο πλάνο, η ίδια η Παναγία που έχει 
γίνει µητέρα. Τέλος, ο χώρος που έχει δηµιουργηθεί, εντάσσει όλα τα αφηγηµατικά 
µοτίβα µέσα στα σηµεία φυγής και δηλώνει την προοπτική από τις γραµµές των 
πολύχρωµων δαπέδων.  
 

 
Εικόνα 7: Tondo Pitti, λεπτοµέρεια 

 
Ως τελευταία ενδεικτική αναφορά στην τέχνη του Filippo Lippi θα επιλέξουµε 

από το εικονογραφικό πρόγραµµα του καθεδρικού του Prato τη σκηνή του χορού της 
Σαλώµης, για να καταλάβουµε την τεράστια εξέλιξη που υπέστη το έργο του.  

Γύρω στο 1452 αρχίζει να ζωγραφίζει ένα κύκλο θεµάτων για τη ζωή του 
Ιωάννη του Βαπτιστή στο Prato. Η σκηνή αυτή περιέχει όλα τα στοιχεία των 
γραµµών, τόσο γνώριµα στο έργο του, µε τα οποία ορίζει το χώρο. Το ενδιαφέρον 
εδώ εστιάζεται στη σκηνογραφία, στην αφήγηση, στην κίνηση και στο φως. Οι 
µορφές είναι θεατρικά διατεταγµένες µε περίπλοκο σύστηµα και µε ποικίλες στάσεις, 
πολλές από τις οποίες έρχονται σε αντίθεση µεταξύ τους. Το φως δεν ρέει χωρίς να 
αγγίξει τη γραµµική φόρµα. Και µε την αναζήτηση της έκφρασης ή του περιεχοµένου 



των γραµµών, ο ζωγράφος επαναφέρει στην τέχνη τα κλασικά µοτίβα. Ο χώρος είναι 
άψογα δοµηµένος µε αυστηρή προοπτική, οι δε γραµµές του πατώµατος, 
αριστοτεχνικά τραβηγµένες, περιέχουν όλα τα µαθήµατα του αιώνα της προοπτικής, 
που έλλειπαν από τον Ambrogio Lorenzetti ή από τον Duccio.  

 

 
Εικόνα 8: Fra Filippo Lippi, Το Συµπόσιο του Ηρώδη, Καθεδρικός του Prato 

 
Από την αρχαία αισθητική βγαίνουν αυτές οι µορφές, που ξανασυναντούν το 

παλιό στοίχηµα των καλλιτεχνών σε σχέση µε την «αιχµαλωσία της κίνησης», 
δηλαδή µε την απόδοση της στιγµιαίας χειρονοµίας, µε την κατάτµηση της κίνησης – 
όχι όπως συνέβη αργότερα στο µπαρόκ, όπου η κίνηση είναι µια στάση στο χρόνο 
(και γι  αυτό µνηµειώδης). Το ζήτηµα είναι εδώ να αποτυπωθεί το στιγµιότυπο µέσα 
στη χρονική συνέχεια της κίνησης, ώστε να µην αποδυναµωθεί ο ρυθµός. Ο Lippi, 
νοµίζω, πέτυχε να κάνει µια ρυθµική τοµή της κίνησης, να συντάξει εικαστικά τη 
στιγµή µέσα στη συνέχειά της. Έτσι, η τονικότητα της πολυµορφίας επιτυγχάνεται µε 
τη µεταστροφή που επιχείρησε προς την επεξεργασία των γραµµών. Η εξέλιξη της 
δουλειάς του σε σχέση µε τα πρώτα έργα είναι τεράστια. Τόσο η στατικότητα όσο και 
το φως εξελίχθηκαν για να εφαρµόσουν άλλες αναζητήσεις που είχαν επίκεντρο τη 
ροή, την παλλόµενη στιγµή. Πρέπει να πούµε βέβαια ότι  αυτός ο ανάγλυφος 
µετεωρισµός της στιγµιαίας κίνησης αναγνωριζόταν πάντα ως το κατεξοχήν προνόµιο 
της γλυπτικής, γιατί είναι περίοπτη και γιατί παραµένει εξ αντικειµένου 
τρισδιάστατη. Η ζωγραφική πρέπει να διερευνήσει την τεχνική που θα την κάνει 
ικανή να δηµιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι οι µορφές µεταβάλλονται εν κινήσει 
µέσα στο χώρο. 
 Το τόλµηµα που πρώτος ο Masaccio επιχείρησε ήταν να δουλέψει µε το 
χρώµα και µε το φως, µε τη σκιά και µε την προοπτική, για να φέρει στα µάτια την 
πραγµατικότητα όπως είναι. Ο Filippo Lippi κράτησε τα µαθήµατα του «δασκάλου» 
του, αλλά τον κατέτρωγε πάντα η αγωνία να αποδώσει τη χάρη και κατά ένα τρόπο 
να αποβάλει τη στατικότητα που έχουν τα σώµατα του δασκάλου: ο µαθητής τα 



ήθελε πιο κινητικά, πιο αιθέρια, πιο ποιητικά, στροβιλιζόµενα από τον αέρα της ίδιας 
τους της κίνησης, αλλά ενισχυµένα από την τεχνική της προοπτικής. 
 Να γιατί οι αναζητήσεις του τον οδήγησαν στην αρχαία γλυπτική. Όχι µόνο 
για να αποδώσει τις µεµονωµένες µορφές. Ήθελε να λύσει το πρόβληµα της σχέσης 
των µορφών µε το χώρο. Και εδώ ανακαλύπτει έναν επιταχυνόµενο ρυθµό όσο και 
γραµµικό, µε τον οποίον οι µορφές συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν οι ίδιες 
τη σχέση µε το χώρο.  
 Δεν είναι µόνο η σχέση µε το χώρο, είναι το µάθηµα του αφηγηµατικού 
χρόνου, που προέρχεται κατευθείαν από τον Masaccio. Όπως αυτός στην Πληρωµή 
του φόρου, έτσι και ο Lippi αφηγείται τρία διαφορετικά επεισόδια στον ίδιο χώρο και 
έτσι έχουµε τρεις φορές την εµφάνιση της Σαλώµης: πρώτη, στο κέντρο, όταν 
χορεύει, δεύτερη, αριστερά, όταν δέχεται την κεφαλή του Ιωάννη, τρίτη, όταν 
παραδίδει, δεξιά, το αποτρόπαιο δώρο4. Η αφηγηµατική καινοτοµία του Masaccio µε 
την τριπλή απεικόνιση του Πέτρου, βρίσκει εδώ άξιο µιµητή. Όπως είπαµε όµως, ο 
Lippi αναζητά µια πιο κινητική φόρµα από αυτήν του Masaccio. Η µορφή της 
Σαλώµης, στην κεντρική (και γι  αυτό ιδιαίτερα φωτισµένη) σκηνή του χορού, 
δανείζεται όλο τον εκφραστικό πλούτο της πλαστικής γραµµικότητας που 
συναντούµε στις αρχαίες Μαινάδες ή στις Νίκες, µε την αέρινη κίνηση των πέπλων, 
την ανάδευση των µαλλιών, την «πτήση» των τεθλασµένων που αποτυπώνουν οι 
λωρίδες της ενδυµασίας. Η επιστροφή στην ιδανική κλασικότητα θα κυριεύσει τα 
εργαστήρια των επόµενων χρόνων και θα επικαιροποιήσει το αρχαίο κάλλος. 
 

 
Εικόνα 9: Σαλώµη, λεπτοµέρεια από την εικ. 70 

 

                                                
4 Daniel Arasse, Histoires des peintures, όπ.π., σ. 69. 


