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                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Στο μνημειώδες αυτό βιβλίο, το καλύτερο στο είδος του παγκοσμίως, οι τέσσερις πιο 
σημαντικοί και με τη μεγαλύτερη επιρροή ιστορικοί τέχνης της εποχής μας, παρουσιάζουν 
πρωτοποριακά και εμπεριστατωμένα την ιστορία της τέχνης του 20ου αιώνα. 
Οι συγγραφείς χρησιμοποιώντας τις θεωρίες και τις μεθόδους της τέχνης (από την ψυχανάλυση 
και την κοινωνιολογική προσέγγιση μέχρι το μεταστρουκτουραλισμό), επιχειρούν μια 
εξαιρετικά διεισδυτική ματιά σε βάθος χρόνου. Η οπτική τους, που είναι ιδιαίτερα οξεία, είναι 
γόνιμα εμπλουτισμένη από τη φιλοσοφία, την ιστορία και την κοινωνιολογία, χωρίς ωστόσο να 
παρακάμπτεται η χρονική αλληλουχία εξέλιξης των κινημάτων. Καθένας τους συνεισφέρει με 
μια εισαγωγή που ερευνά τη μεθοδολογία και τις θεωρητικές μεθόδους πλαισίωσης της τέχνης 
του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα. 
Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει τους αναγνώστες να 
παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τέχνης καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα μέχρι 
και σήμερα. Αποτέλεσμα αυτής της δομής είναι οι αναγνώστες να μπορούν να 
παρακολουθήσουν μια χρονολογική περιγραφή της τέχνης του 20ου αιώνα ή να ακολουθήσουν 
τη δική τους πορεία καθώς η αφήγηση ακολουθεί τα γεγονότα ανά έτος. Τα κείμενα 
συνοδεύονται από πάνω από εξακόσιες εικόνες έργων. 
 
Για το βιβλίο χαρακτηριστικά έγραψαν: 
 

− «Το βιβλίο είναι σημαντικό, όχι επειδή δίνει σωστές απαντήσεις αλλά επειδή εγείρει 
ερωτήματα» - Sir Nocholas Scrota, Διευθυντής στο Tate 

 
− «Κλείστε το The Culture Show και το Late Review, αφήστε το Time Out και διαβάστε 

αυτό το βιβλίο. Διαθέτει μια πολύ σαφή δομή, καθώς η αφήγηση ακολουθεί τα γεγονότα 
ανά έτος. Παρέχει γεγονότα και ημερομηνίες αλλά και φιλοσοφία. Επιχειρεί να φέρει το 
παρελθόν στο παρόν» - Matthew Collings, The Guardian 

 
− «Μια έρευνα που κατανοεί, με εξαιρετικό τρόπο, ότι η δουλειά των βιβλίων έρευνας δεν 

είναι να παρουσιάσουν την εικόνα μιας περιοχής, αλλά να παρέχουν ένα χάρτη που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλοι για να ακολουθήσουν τη δική τους πορεία» 

             Tom Morton, Blueprint 
 

− «Μια πολύ σημαντική, και σχεδόν άψογη, δουλειά» -Amazon.com 
 
− «Η τελική ιστορία της τέχνης του εικοστού αιώνα ... θεαματική, και επιμελώς δοσμένη» 

Gary Wood, The Observer 
 

− «Το επίπεδο παρουσίασης είναι απλά πολύ πιο ενδιαφέρον από οποιονδήποτε άλλο οδηγό 
στην τέχνη του εικοστού αιώνα» Norman Bryson, University of California, San Diego 



 
− «Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη έρευνα ... ανοίγει θεωρητικές και ιστορικές 

προοπτικές στην τέχνη του εικοστού αιώνα με λαμπρή σαφήνεια που κάθε αναγνώστης θα 
εκτιμούσε» - Mignon Nixon, Courtauld Institute of Art 

 
− «Μια εξαιρετική συλλογική εργασία. Διανύει ολόκληρο τον εικοστό αιώνα με σύνθετο και 

συναρπαστικό τρόπο. Γραμμένο από τέσσερις από τους πιο καινοτόμους ακαδημαϊκούς 
της σύγχρονης ιστορίας της τέχνης σήμερα, αποτελεί ορόσημο» - Briony Per, University 
College London  

 
− «Η σημασία του Η Τέχνη από το 1900 δεν μπορεί να υποτιμηθεί: η ψυχανάλυση και ο 

μεταστρουκτουραλισμός δεν αποτελούν αναπόδραστες μεθοδολογίες που πρέπει 
οπωσδήποτε να κουβαλάει μαζί της η καθιερωμένη ιστορία της τέχνης» Claire Bishop, 
Artforum 

 
 
Ο Hal Foster είναι καθηγητής στο Τμήμα Τέχνης και Αρχαιολογίας στο Townsed Martin στο 
Princepton University. 
Η Rosalind Krauss είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Μοντέρνας Τέχνης και Θεωρίας του Meyer 
Schapiro στο Columbia University. 
Ο Yve-Alain Bois είναι καθηγητής στη Σχολή Ιστορικών Μελετών  στο Ινστιτούτο Προηγμένης 
μελέτης στο Princepton. 
Ο Benjamin H. D. Buchloh είναι καθηγητής στην Έδρα σύγχρονης Τέχνης D. Franklin και 
Florence Rosenblatt του πανεπιστημίου του Harvard. 
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