
ΚΟΣΜΗΜΑ 



Η ιστορία του κοσμήματος 



Πρώτα κοσμήματα 
• Τα πρώτα κοσμήματα 40.000 χρόνια πριν.  
• Λόγοι σύλληψης της ιδέας του κοσμήματος: 
Καλλωπισμός 
Προσέλκυση του άλλου φύλου 
Φυλαχτά 

• Τα πρώτα υλικά: δόντια ζώων, όστρακα, καρποί, πέτρες κτλ 
• Τα πρώτα χρυσά κοσμήματα: Ασία και Αίγυπτος 
• Πρώτοι λαοί: Αιγύπτιοι, Έλληνες, λαοί Μεσοποταμίας, 

Ρωμαίοι..  



Αναγέννηση (15ος-16ος αι.) 

• Καλλιτεχνική επανάσταση 
• Άντληση στοιχείων από πίνακες ζωγραφικής 
• Περίτεχνα χτενίσματα και στολισμοί μαλλίών 
• Τάσεις υπερβολής 
• Διαδεδομένα τα μενταγιόν και τα δαχτυλίδια 
• Πολύχρωμες μορφές 
• Ποικιλία θεμάτων 



15ος-16ος αιώνας 



Νεότερα χρόνια (17ος-19ος αι.) 



17ος αιώνας 

 Ανάμειξη με στοιχεία μπαρόκ 
 Διαδεδομένη η διακόσμηση με φυτικά θέματα 
 Υλικά: Χρυσός, σμάλτο. 
Αργότερα: και άλλοι πολύτιμοι λίθοι. 
 Μείωση κοσμημάτων 
 Νέος τύπος κοσμήματος  
Επιστήθιο κόσμημα: 
Κάλυπτε το στήθος από τον λαιμό ως τη μέση 
50 διαφορετικοί πολύτιμοι λίθοι 
Φοριόταν από τη βασιλική τάξη 



17ος αιώνας 



18ος αιώνας 
 Εμφάνιση διαμαντιών Βραζιλίας 
 Κοσμήματα αναδείκνυαν πολύτιμους λίθους και διαμάντια  
 Στη μόδα: επιστήθιο κόσμημα και μεγάλα περιδέραια με 

μενταγιόν 
 Καθημερινό κόσμημα: η καδένα  
  μαζί με θήκη ρολογιού: έργο τέχνης 
  κατασκευάζεται από χρυσό  
  κρεμόταν στη ζώνη ή στην τσέπη του σακακιού μαζί 

 με άλλα αντικείμενα 
 Τέλη 18ου:απλότητα και αυστηρότητα διακόσμησης. 
 Στροφή προς κλασσικό 



18ος αιώνας 



19ος αιώνας 
• Μεσοαστική τάξη 
• Κόσμημα: δεν ήταν σύμβολο κύρους. 
• Μαζική παραγωγή κοσμημάτων 
• Απομιμήσεις πολύτιμων λίθων και υλικών 
• Στοιχεία από όλα τα στιλ: ελληνικό, γοτθικό, αναγεννησιακό, 

ρωμαϊκό, ροκοκό, νατουραλιστικό, μαυριτανικό, ινδικό 
• Ίδρυση μεγάλων εμπορικών οίκων κοσμηματοποιΐας (Αγία 

Πετρούπολη, Παρίσι, ΗΠΑ κτλ) 
• Υλικά: είχαν αξία και συνέβαλλαν χρωματικά στη σύνθεση  
(arte nouveaux)  
 



19ος αιώνας 



Το κόσμημα 
στη Ρωσία και στην Αγγλία 



Ρωσία 
Το Απόθεμα των Διαμαντιών: 
 κρατικό θησαυροφυλάκιο της Ρωσίας 
συμπεριλαμβάνει κοσμήματα, χρυσαφικά, μοναδικά 

στέμματα, σπάνιες πολύτιμες πέτρες κλπ..  
ανεκτίμητη αξία και καλλιτεχνική σημασία,  
 Στο Κρεμλίνο 
 Ιδρυτής ο Πέτρος ο Μέγας 
Πλούτισε επί δυναστείας Ρομανόφ 
Περιέχονται: 
  Τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας  
  Τα παράσημα 
  Η χρυσοχοϊκή τέχνη του 18ου – 19ου αι. κλπ 



Θησαυροφυλάκιο Ρωσίας 



Δυναστεία Ρομανόφ 



Αγγλία 
→Κοσμήματα του στέμματος 
→Τα εμβλήματα & άμφια του κυριάρχου του Ην. Βασιλείου 
→Σε επίσημες τελετές 
→Στέμματα, σκήπτρα, σφαίρες, δαχτυλίδια, σπαθιά και 

βασιλικός χιτώνας 
→200-150 π.Χ. 
→Φυλάσσονται στο μουσείο του Πύργου του Λονδίνου 



Κοσμήματα του Στέμματος 



Βασίλισσα Αγγλίας 



Διάσημοι οίκοι & σχεδιαστές 
κοσμημάτων 



Οίκος BVLGARI 
• Ιταλικός οίκος μόδας 
• Λογότυπό πάντα στα κεφαλαία 
• Το γράμμα U αντικαθίσταται με το V (Ρωμαϊκός τρόπος 

γραφής) 
• Προϊόντα: κοσμήματα, αρώματα, ρολόγια χειρός, γυαλιά 

ηλίου, τσάντες κ.α.  
• Ιδρυτής: Ο Σωτήριος Βούλγαρης με καταγωγή από την 

Ήπειρο άνοιξε κοσμηματοπωλείο στη Ρώμη. 
• Επέκταση οίκου σε Παρίσι, Γενεύη, Νέα Υόρκη και Μόντε 

Κάρλο 



Οίκος BVLGARI 



Οίκος BVLGARI 



Οίκος BVLGARI 



Coco Chanel 
 Από τις διασημότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ου αιώνα 
 Καταγόταν απ’ το Παρίσι. 
 Το πρώτο της κατάστημα (Παρίσι) πουλούσε καπέλα 
 Ίδρυση ομώνυμου οίκου μόδας  
 Κυρίως υψηλής ραπτικής ρούχα 
 Γνωστή για ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κολόνιες, 

κοσμήματα 
 Για κοσμήματα:  

• Καινοτομία: συνδύαζε πραγματικές με ψεύτικες πέτρες.  
• Παρασυρόταν στο σχεδιασμό από τα προσωπικά της 

πάθη και προτιμήσεις.  
• Φόρμα της καμέλιας 



Coco Chanel 



Coco Chanel 



Coco Chanel 



Βιβλιογραφία 
http://www.russiatravel.gr/article_det.asp?artid=133 
http://el.wikipedia.org/wiki/Bulgari 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%BD%CE%B1_%CE%99%CE%B2%CE%AC%CE%

BD%CE%BF%CE%B2%CE%BD%CE%B1 
http://eprints.teikoz.gr/28/1/BS14_2003.pdf 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%

AD%CE%BB 
http://en.wikipedia.org/wiki/Crown_Jewels_of_the_United_Kingdom 
http://www.tlife.gr/Article/NEWS/0-9-26107.html 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF

%CE%BD%CE%B7_%CE%92%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CF%83%C
E%AF%CE%B1%CF%82#.CE.A4.CE.BF_.CE.95.CE.BB.CE.BB.CE.B7.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CF.8C_.CF
.83.CF.87.CE.AD.CE.B4.CE.B9.CE.BF 

http://www.kosmima.gr/add3.php 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BA 
http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-jewellery/ 
 



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!! 

Ομάδα: 
Γκότση Φωτεινή 
Κάνιστρα Ιόλη 
Κοσμίδη Δέσποινα 
Παπαχλιμίντζου Παρή 
Ταϊγανίδου Φανή 
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