
Εισαγωγή
Η Λήδα και ο κύκνος είναι ένα μοτίβο από την αρχαία ελληνική μυθολογία σύμφωνα
με την οποία η Λήδα ήταν γυναίκα του βασιλιά της Σπάρτης Τυνδάρεως την οποία ο
Δίας βίασε ή παρέσυρε στο κρεβάτι με αποτέλεσμα να γεννηθούν δύο παιδιά ο
Κάστορας και η Κλυταιμνήστρα .Στις μέρες μας διασώζεται μωσαϊκό του 3 αιώνα
προ χριστού στην Κύπρο που απεικονίζει την Λήδα με έναν κύκνο .Ο πίνακας του
Λεονάρντο ντα Βίντσι <<Η Λήδα και ο Κύκνος>> φτιάχτηκε το 1508 και στην εποχή
μας θεωρείται χαμένος ή κατεστραμμένος επομένως δεν υπάρχουν και κριτικές του
συγκεκριμένου πίνακα . Τελευταία φορά που εμφανίστηκε ο πίνακας ήταν το 1625
και ανήκε στην βασιλική οικογένεια και βρίσκονταν στο παλάτι Fontainebleau . Όπως
φαίνεται από τα αντίγραφα του πίνακα ο Da vinci λογικά χρησημοποίησε και σε
αυτόν τον πίνακά του την τεχνική σφουμάτο, στην οποία δεν χρησημοποιούνται
περιγράμματα. Επείσης ο Da vinci φαίνεται πως δημιούργησε και σε αυτό τον πίνακά
του διαφορετικά επίπεδα λογικά 2: το πρώτο ειναι αυτό της Λύδας και του Κύκνου,
το δεύτερο αποτελεί το τοπίο. Υπάρχουν 2 αντίγραφα του πίνακα : το ένα με όνομα
Spiridon Leda και τώρα βρίσκεται στο Uffizi μουσείο της Φλορεντίας. Το δεύτερο
είναι του Cesare Sesto φτιάχτηκε περίπου το 1515 με 1520. τώρα βρίσκεται στο
Wilton House στην Αγγλία. Οι κύριες διαφορές των αντιγράφων είναι πρώτον το
χρώμα ο πίνακας του Sesto είναι πιο σκοτεινός. Επιπλέον στον πίνακα του Sesto
φαίνονται 4 παιδία που μόλις έχουν βγεί από το αυγό τους όπως λέει και ο μύθος σε
αντίθεση στον άλλο πίνακα φαίνονται μόνο 2 αγόρια να παίζουν. Επιπρόσθετα ο
πίνακας του Cesare εμφανίζει τον κύκνο στολισμένο με λουλούδια γύρο από τον
λαιμό του και ένα κάστρο φαίνεται πάνω δεξιά , ενώ στον άλλο πίνακα ο κύκνος είναι
αστόλιστος και το κάστρο εμφανίζεται αριστερά .
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Μοντέρνα τέχνη:
Το συγκεκριμένο έργο εππιρέασε πολλούς καλιτέχνες.
 Αρχικά ο Correggio το 1530 έκανε έναν πίνακα με όνομα ίδιο με αυτό του Da vinci.
Το μοτίβο της Λύδας και του Κύκνου έπαιξε μεγάλο ρόλο στην περίοδο της
αναγέννησης και χρησημοποιήθηκε πολύ στην Ιταλια και στην Γαλλία.
 Το μοτίβο ξεχάστικε τον 16ο και 17ο αιώνα όμως επανήρθε στο προσκήνιο τον 18ο
και 19ο αιώνα με τον υπερεαλισμό και τον συμβολισμό.
 Το 1962 ο Cy Twombly έκανε έναν υπερεαλίστικο πίνακα με θέμα την Λύδα και τον
κύκνο. Ο δημιουργός ταινιών Kurt Kren  μaζί με άλλα μέλη του κινίματος Viennese
Actionist ανάμεσα σε αυτούς και οι Otto Muehl and Hermann Nitsch έκαναν μία
ταινία με τίτλο ΄΄7/64 Leda mit der Schwan”. Η ταινία παρεμένει κλασσικό έργο και
στο μεγαλυτερο μέρος της ταινίας παρουσιάζεται μία γυναίκα να αγγαλιάζει έναν
κύκνο.
Ακόμα ο φοτογράφος charlie white στην συλλογή του "And Jeopardize the Integrity
of the Hull"  περιέχει μία φοτογραφία με τίτλο η Λύδα και ο κύκνος στην οποία ο
Δίας παρουσιάζεται μόνο μεταφορικά.

Ποίηση:
Ο Ronsard έγραψε ένα ποίημα με τίτλο «La Défloration de Lède» στο οποίο
φαντάζεται το ράμφος να διεισδεί στον κόλπο της Λήδας.
Επιπλέον «Λήδα και ο Κύκνος" είναι ένα σονέτο από τον William Butler
Ο Yeats δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στην Dial το 1924. Συνδυάζοντας ψυχολογικό
ρεαλισμό με ένα μυστικιστικό όραμα, περιγράφεται ο βιασμός της Λήδας από τον
κύκνο.
 Το1892 ο ποιητής απο την Νικαράγουα Rubén Darío έγραψε ένα ποίημα που
παρουσιάζει την Λύδα με τον Δία να κάνουν έρωτα καθώς τους παρακολουθεί ο Θεός
Πάνας.
 Η Hilda Doolittle έγραψε επείσης ένα ποίημα με τίτλο << Λύδα>> στο οποίο
περιγράφεται η ερωτική πράξη από την μεριά της Λύδας.
Στο τραγούδι "Δύναμη και Δόξα" από το αλμπουμ του Lou Reed "Magic and Loss",
υπενθυμίζει την εμπειρία του να βλέπει τον φίλο του που πεθαίνει από καρκίνο και
κάνει αναφορά στο μύθο.

Συναισθήματα:
Ο πίνακας με κάνει να αισθάνομαι πολύ χαρούμενος επειδή μου δίχνει την σημασία
και την επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στην παγκόσμια τέχνη. Επιπλέον μου
περνάει μία χαρά και μία λύπη ταυτόχρονα. Η χαρα προέρχεται από τα παιδιά που
παίζουν, η λύπη από την στάση της Λύδας και του Κύκνου αλλά και από το τοπίο, τα
φυτά φαίνονται μαραμένα σαν να έιναι Φθηνόπορο. Επιπρόσθετα το τοπίο μου
προκαλεί δέος επειδή μιάζει σαν πραγματικό , ένας χωματόδρομος , τα βουνά πιο
πίσω που συνεχίσονται σταθερά μέχρι το χρώμα τους να είναι τόσο απαλό ώστε να
μην φαίνονται (όπως και στην πραγματικότητα). Όσο και αν προσπάθησα δεν
μπόρεσα να βρω το συναίσθημα που μου δημιουργεί το πρόσωπο της Λύδας, είναι
και αυτό ζωγραφισμένο σαν της Mona Liza . Παρόλο που η Λύδα φαίνεται να
χαμογελάει, το χαμηλωμένο βλέμα της με κάνει να πιστεύω πως έχει μετανιώσει για
αυτό που έκανε.
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