
ΟΙ πΟλΕΙς της δυτΙΚης Μακεδονίας άνθησαν κατά τον δέκατο όγδοο αιώνα 
λόγω οικογενειακών επιχειρήσεων, η εμπορική δραστηριότητα των οποίων είχε 
αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα. Η οικογένεια Τακιατζή δραστηριοποιούταν στο 
Βασίλειο της Ουγγαρίας και έχτισε δύο σπίτια στον τόπο καταγωγής της, την 
Κοζάνη. Η εικονιζόμενη ξυλεπένδυση προέρχεται από ένα από αυτά τα σπίτια 
και σώθηκε χάρη στην αγορά της από την Αλεξάνδρα Χωρέμη (1871–1941), μία 
από τις αδελφές του Αντώνη Μπενάκη. Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα διασω-
θέντα δείγματα ενός ολοσκάλιστου και ζωγραφισμένου δωματίου υποδοχής, 
που χωρίζεται σε δύο τμήματα: την κυρίως αίθουσα, τον «καλό οντά», και 
μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στο βάθος, την «κρεββάτα». Την οροφή του 
καλού οντά διατρέχει κοίλο γείσο ζωγραφισμένο με ανθισμένα κλαδιά σε λευκό 
κάμπο, ενώ το αντίστοιχο γείσο της κρεββάτας φέρει ανθοδοχεία με συνθέσεις 
από λουλούδια ή φρούτα σε μαύρο βάθος. Η διακόσμηση σε λευκό κάμπο είναι 
εμπνευσμένη από φυσιοκρατικές απεικονίσεις φυτών σε χειρόγραφες ή έντυ-
πες βοτανολογικές εικονογραφήσεις βιβλίων της Έυρώπης του Διαφωτισμού. Η 
πιο τυποποιημένη διακόσμηση σε μαύρο βάθος παραπέμπει στα συμμετρικά 
σχέδια της τέχνης του μπαρόκ. Και οι δύο αυτές δυτικοευρωπαϊκές τεχνοτρο-
πίες διαδόθηκαν στον ισλαμικό κόσμο μέσα από υδατογραφίες, χαρακτικά και 
άλλα αντικείμενα, κι έφτασαν έως την Ινδία των Μεγάλων Μογγόλων. Στην 
περίπτωση της ξυλεπένδυσης από την Κοζάνη, τα άνθινα μοτίβα διηθούνται 
μέσα από το φίλτρο του λεγόμενου «οθωμανικού μπαρόκ», που επικράτησε 
στις διακοσμητικές τέχνες της Αυτοκρατορίας κατά τον όψιμο δέκατο όγδοο 
και τον πρώιμο δέκατο ένατο αιώνα. Αυτό το πρωτότυπο πάντρεμα ανατολι-
κών και δυτικών τεχνοτροπιών στην οροφή μίας μακεδονίτικης κατοικίας του 
δέκατου όγδοου αιώνα μπορεί να αντιπαρατεθεί στην ομοιομορφία του ακα-
δημαϊκού νεοκλασικισμού στην ελληνική οικιστική αρχιτεκτονική του δέκατου 
ένατου αιώνα.
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