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Περίληψη - Summary 

 
Γιάννης Σκορδύλης: «Βιβλία Καλλιτεχνών στην Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ,από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα. Στάδια εξέλιξης – Εξέχοντες 
δημιουργοί» 
 

Τα Βιβλία Καλλιτεχνών αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία βιβλίων, με κύριο 
χαρακτηριστικό τους ότι έχουν δημιουργηθεί από καλλιτέχνες. Οι επεμβάσεις τους 
αφορούν στη σχεδίαση και στην επιμέλεια των εικόνων και των κειμένων, στην 
επιλογή των υλικών, στην εκτύπωση και στη διανομή τους. Είναι δηλαδή 
βιβλίαφτιαγμένα σύμφωνα με την προσωπική εικαστική αντίληψη κάθε καλλιτέχνη, 
όπως συμβαίνει αντίστοιχα στη ζωγραφική και τη γλυπτική. 

Αναπτύχθηκαν κυρίως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ και εμφανίστηκαν το 1498 
από τονAlbrecht Dürer. Έκτοτε,έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετοί όροι για να 
ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα βιβλία και να ορίσουν τις διάφορες παραλλαγές τους. 
Οι πιο διαδεδομένοι από αυτούς είναι δύο. Ο γαλλικός Livred’artiste, που 
εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στη Γαλλία και δηλώνει τα βιβλία που έχουν 
δημιουργηθεί από καλλιτέχνες,με την πρωτοβουλία και την επίβλεψη κάποιου 
φιλότεχνου επιχειρηματία. Ο άλλος όρος είναι ο αγγλικός Artists’ Books, που 
εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και δηλώνει τα βιβλία που έχουν 
δημι-ουργηθεί ως πρωτότυπα έργα τέχνης, απαλλαγμένα συνήθως από τον 
λογοτεχνικό τους ρόλο. 

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα και σποραδικά κατά τη διάρκεια του 20ού, τα 
βιβλία αυτά εξέφραζαν τις εικαστικές αναζητήσεις των δημιουργών τους και 
απευθύνονταν σε μια ελίτ μορφωμένων ανθρώπων με καλλιτεχνικές ανησυχίες και 
την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 
20ού αιώνα, απέκτησαν το στοιχείο του πειραματισμού των πρωτοποριακών 
κινημάτων που εκπροσωπούσαν και απευθύνονταν σε ανθρώπους που 
ενδιαφέρονταν για την τέχνη, την πολιτική καιτα μείζονα κοινωνικά θέματα. 

Στην Ελλάδα, οι ιστορικές συγκυρίες, από τον 15ο έως και τα μέσα του 20ού 
αιώνα, δε βοήθησαν στην ανάπτυξη ελληνικών Βιβλίων Καλλιτεχνών. Μόνο από το 
1930 και έπειτα, όσοι Έλληνες καλλιτέχνες είχαν πιο στενή επαφή με τα δρώμενα του 
εξωτερικού, τόλμησαν να δημιουργήσουν δικά τους βιβλία και να διαμορφώσουν 
τον χαρακτήρα και την εμφάνισή τους. Η φροντισμένη τυπογραφία, η 
εικονογράφηση και τα ποιοτικά υλικά αναδείκνυαν τη σχέση που ήθελαν να έχουν 
οι καλλιτέχνες με τα βιβλία. Οι πειραματικές εκδόσεις και οι εικαστικές επεμβάσεις 
με την εννοιολογική διάσταση της τέχνης, ήρθαν πολύ αργότερα και γενικά δεν 
χαρακτηρίζουν τηνπλειοψηφία τωνελληνικών Βιβλίων Καλλιτεχνών. 

Μελετώντας την ιστορία των Βιβλίων Καλλιτεχνών σε παγκόσμιο 
επίπεδο,παρατηρούμε ότι αποτελούν μια μορφή τέχνης που συνιστάται από συνεχείς 
αλλαγές και επαναστατικές προτάσεις. Οι δημιουργοί τους έθεταν συνεχώς 
ερωτήματα για τη μορφή, τη χρήση, ακόμα και την ίδια την ύπαρξή τους, 
τροφοδοτώντας έναν χώρο ζωντανό και ποτέ δεδομένο, είτε με πειραματικές και 
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ρηξικέλευθες προσεγγίσεις είτε με την παραδοσιακή μορφή των όμορφων και 
καλοφτιαγμένων βιβλίων.  
 

Ioannis Skordilis: «Artists’ Books in Europe and in the USA from the 
15th to the 20th century. Evolution stages – Distinguish creators» 

 
The Artists’ Books form a separate category of books, which characterised by the fact 
that they have made of artists. Their interference has to do with the draw and the 
attention of the pictures and the texts, the selection of the materials, the print and the 
publishing. These books namely, are made through the personal artistic view of the 
artists, as it happens in the same way in the painting and the sculpture. 

They developed mainly in Europe and in the USA and created first time in 1498 
by Albrecht Dürer. From that time and then many terms are used to distinguish 
them from the typical kind of books and from their variations. The most famous 
terms are two. The French Livre d’ Artiste appeared in the end of the 19th century 
and signifies the books which have created of artists, but with the initiative of art-
lover businessmen. The other term is the English Artists’ Books, which appeared 
around 1970 and signifies the books which use the form of the books to create 
original pieces of art, usually regardless the texts.  

Till the end of the 19th century and occasionally during the 20th, these books 
express the artistic quests of their creators and address to the elite of well-educated 
people with artistic interest and the financial capacity to buy them. Later, during the 
20th century, they acquired the experimental style of the avant-garde art movements 
they represent and addressed to the people who are interesting in the art, the politics 
and the social problems.  

In Greece, the historical facts from the 15th till the 20th century didn’t support the 
creation of the Greek Artists’ Books. They appeared in the 1930’s from artists who 
had connections with the European artistic happenings. They were who start to 
create their books and form their style. The good-looking typography, the 
illustration and the use of high quality materials depict the relation that the Greek 
Artists wanted to have with the books. The experimental publishing and the artistic 
interfering, through the conceptual point of view, appeared the recent years and 
they don’t identify the majority of the Greek Artists’ Books production. 

Through a thorough search into the Artists’ Books, one observes that they 
compose an art form which continually change and give revolutionary aspects. Their 
creators search about their form, their use, even though their own existence, through 
experimental approaches or through traditional patterns, which supply a living 
artistic area. 

 


