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Αναγζννηςη (1500-1600) 

Χρήςη 

Ο αναγεννθςιακόσ ουμανιςμόσ κάνει γνωςτι τθν κικάρα ςτθν Ιταλία, ενϊ ο 
βαςιλικόσ γάμοσ μεταξφ του Φιλίππου τθσ Ιςπανίασ και τθσ Μαρίασ Τυδϊρ 
διαδίδει τθν κικάρα ςτθν Αγγλία.  

Η κικάρα αφομοιϊνεται ςε κοινωνίεσ τθσ Αμερικισ και τθσ Αφρικισ μζςω 
των ευρωπαικϊν εξερευνθτικϊν αποςτολϊν.  

Δθμιουργείται το ςφςτθμα μουςικισ γραφισ alfabeto το οποίο είναι 
κατάλλθλο για αρμονία. 

Μεςαίωνασ (500-1500) 

Τα ζγχορδα από τα οποία προιλκαν οι κικάρεσ μεταφζρονται ςτθν Ιβθρικι 
χερςόνθςο μζςω των μουςουλμανικϊν εκςτρατειϊν ςτθν περιοχι τον 8ο  
αιϊνα. 

Μπαρόκ (1600-1750) 

Σχεδιαςμόσ 

Γίνεται ευρφτερθ χριςθ αρμονίασ, που οδθγεί ςτθν προςκικθ περιςςότερων 
χορδϊν ςτθν κικάρα.  

Η ανάγκθ για αυξθμζνθ ζνταςθ οδθγεί ςτο ςχεδιαςμό τθσ guitarra battente, 
και ςτθν ανάπτυξθ χορδϊν με μεταλλικι ελίκωςθ. 

Καταςκευή 

Ο Stradivari δθμιουργεί νζα καταςκευαςτικά πρότυπα κικάρασ. 

Χρήςη 

Η ανάπτυξθ του κεάτρου και θ χριςθ τθσ κικάρασ ςε αυτό, τθ διαδίδει ςε 
περιςςότερεσ ευρωπαικζσ χϊρεσ.  

Συμπεράςματα 

Η κικάρα ςαν προιόν δείχνει μία ιδιαίτερθ ευελιξία κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξισ τθσ, ακόμα και ςε ιςχυρζσ τεχνολογικζσ μεταβάςεισ, όπωσ θ μετάβαςθ ςτθν 
θλεκτρικι εποχι. Παρόλα αυτά, προθγοφμενα ςτοιχεία τθσ ι παλαιότερεσ εκδοχζσ τθσ δεν εξαφανίηονται, κυρίωσ λόγω τθσ καλλιτεχνικισ και ςυναιςκθματικϊν 
προςζγγιςθσ των χρθςτϊν τθσ. Επιπλζον, πολλζσ φορζσ φαινόμενα που αλλθλεπιδροφν με τθν εξζλιξθ τθσ κικάρασ είναι φαινομενικά αςφνδετα με αυτι, παρόλα αυτά 
υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα ςθμαντικι ςυςχζτιςθ, δείχνοντασ τθν ιςχυρι εδραίωςθ του ςυγκεκριμζνου εγχόρδου ςτον ανκρϊπινο πολιτιςμό. 

Ρομαντιςμόσ (1750-1800) 

Σχεδιαςμόσ 

Ο ςυνδυαςμόσ αρμονίασ και μελωδίασ δθμιοφργθςε μία νζα ανάγκθ 
μουςικισ ευελιξίασ, που είχε ωσ αποτζλεςμα το πζραςμα από τισ πζντε 
διπλζσ χορδζσ ςτισ ζξι μονζσ χορδζσ ςτθν κικάρα. 

Το εμπόριο κραςιοφ Άγγλων εμπόρων ςτθν Πορτογαλία είχε ωσ αποτζλεςμα 
το ςχεδιαςμό τθσ guitarra portuguesa. 

Χρήςη 

Η Γαλλικι Επανάςταςθ είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία τθσ αςτικισ 
τάξθσ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν περαιτζρω διάδοςθ τθσ κικάρασ ςε όλεσ 
τισ κοινωνικζσ τάξεισ. 

19οσ αιώνασ 

Σχεδιαςμόσ 

Antonio Torres διαχωρίηει τθν κλαςςικι κικάρα από τθν κικάρα flamenco και 
τυποποιεί το ςχεδιαςμό τουσ. 

Χρήςη 

Μία ςειρά πολεμικϊν ςυρράξεων ςτθν Αφρικι ενςωματϊνει ακόμα περιςςότερο 
τθν κικάρα ςε πολλοφσ τομείσ των αφρικανικϊν πολιτιςμϊν. 

20οσ αιώνασ 

Σχεδιαςμόσ 

Η ανάπτυξθ τθσ country και τθσ jazz μουςικισ , οδιγθςαν ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 
εδραίωςθ τθσ flat top και τθσ arch top κικάρασ αντίςτοιχα. 

Η big band era και τα μουςικά ςχιματα με πολλά άτομα δθμιουργοφν τθν ανάγκθ για 
ενίςχυςθ του ιχου τθσ κικάρα, θ οποία είναι υπεφκυνθ για το ςχεδιαςμό τθσ 
θλεκτρικισ κικάρασ. 

Καταςκευή 

Στθν Ιςπανία δθμιουργείται μία παγκοςμίου φιμθσ κοινότθτα καταςκευισ 
παραδοςιακϊν κλαςςικϊν κικαρϊν. 

Η μαηικι παραγωγι και νζεσ καταςκευαςτικζσ τεχνολογίεσ, όπωσ θ τεχνολογία CAD/
CAM, εκβιομθχανοποιοφν τθν καταςκευι τθσ κικάρασ, αυξάνοντασ τθσ απόδοςθ και 
μειϊνοντασ το κόςτοσ παραγωγισ, αλλά με πολφ μεγαλφτερο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο. 

Χρήςη 

Οι αφροαμερικανικοί πλθκυςμοί ςτισ ΗΠΑ ςε ςυνδυαςμό με τισ δφςκολεσ για αυτοφσ 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ, όπωσ οι νόμοι Jim Crow, δθμιουργοφν τθ blues μουςικι, ζνα 
είδοσ που άλλαξε κατά πολφ τον τρόπο που χρθςιμοποιοφνταν θ κικάρα μζχρι τϊρα. 

Η τυχαία ανακάλυψθ τθσ παραμόρφωςθσ του ιχου τθσ κικάρασ μζςω τθσ 
μετατροπισ των ενιςχυτϊν τθσ δθμιουργεί τον χαρακτθριςτικό ιχο του rock and roll. 

Εμφανίηεται θ punk rock δθμιουργϊντασ μία γενικότερθ αντικομφορμιςτικι 
φιλοςοφία με βάςθ τθ μουςικι. 

Δθμοφιλι rock ςυγκροτιματα, όπωσ οι Van Halen, μετατρζπουν τόςο τθν κικάρα, 
όςο και τον κικαρίςτα, ςε ιςχυρά μουςικά ςφμβολα, αναγνωρίςιμα ςε παγκόςμιο 
επίπεδο.  

21οσ αιώνασ 

Σχεδιαςμόσ/Καταςκευή 

Η ανάγκθ για μείωςθ κόςτουσ και θ δυςκολία εφρεςθσ κατάλλθλθσ ξυλείασ λόγω 
οικονομικϊν δυςκολιϊν και οικολογικϊν προβλθμάτων που δθμιουργοφνται από 
τθν καταςκευι κικάρασ, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αναηιτθςθ και εφρεςθ νζων πιγων 
ξυλείασ, νζων υλικϊν και τθ μεταφορά των γραμμϊν παραγωγισ ςε άλλεσ χϊρεσ. 

Ειςαγωγή 

Αντικείμενο ζρευνασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ είναι θ εξζλιξθ τθσ κικάρασ μζςα ςτθν ιςτορία ςε ςυνδυαςμό με το περιβάλλον τθσ. Υπάρχει μία ακολουκία 
διαδικαςιϊν που οδθγοφν από τθ ςφλλθψθ τθσ ιδζασ τθσ ωσ τθ διοχζτευςθ του τελικοφ προιόντοσ ςτθν αγορά. Οι διαδικαςίεσ με ςειρά πραγματοποίθςθσ είναι ο 
ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι και θ χριςθ. Μία ςειρά από ανάγκεσ οδθγοφν ςτον αρχικό ςχεδιαςμό. Το ςχζδιο που προκφπτει, κακοδθγεί τθ διαδικαςία τθσ καταςκευισ. 
Ζπειτα, το αποτζλεςμά τθσ, το τεχνοφργθμα, το οποίο ςε αυτι τθν περίπτωςθ 
είναι θ ίδια θ κικάρα, οριοκετεί τον τρόπο τθσ χριςθσ. Πικανά αποτελζςματα 
τθσ χριςθσ του προιόντοσ είναι ςτοιχεία που κα ανατροφοδοτιςουν το ςτάδιο 
του ςχεδιαςμοφ, δθμιουργϊντασ ζνα βρόγχο. Τα φαινόμενα τα οποία 
ςυςχετίςτθκαν με τθν εξζλιξθ τθσ κικάρασ, είναι δυνατό να αλλθλεπζδραςαν με 
οποιοδιποτε από τα προαναφερκζντα ςτάδια και αφοροφςαν πολιτικζσ, 
κοινωνικζσ ι τεχνολογικζσ ςυνκικεσ. 

Η εξέλιξη τηρ κιθάπαρ: κοινωνικοτεχνική πποσέγγιση 


