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Ο Σουρεαλισμός, σε αντίθεση με τα περισσότερα κινήματα, αποτελεί περισσότερο μια αντίδραση του πνεύματος προς 
την πραγματικότητα και τη ζωή και λιγότερο ένα σύνολο αισθητικών κανόνων και μορφολογικών αναζητήσεων. 
Στοχεύει στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τη λογοκρισία της λογικής, στην αποκατάσταση της ρήξης ανάμεσα 
στη ζωή και την τέχνη και στο συνδυασμό πραγματικότητας και φαντασίας σε μια νέα υπερ-πραγματικότητα. 
Ενδιαφέρεται για το τυχαίο, για την απελευθέρωση των ψυχικών αυτοματισμών την προσπάθεια ανατροπής της αρχής 
της αιτιότητας και της καρτεσιανής λογικής και τονίζει την παντοδυναμία του ονείρου και την καταλυτική λειτουργία 
των ενστίκτων.

"Σουρρεαλισμός: (ουσιαστικό, αρσενικό) Καθαρός ψυχικός αυτοματισμός, μέσω του οποίου μπορούμε να εκφράσουμε, 
προφορικά, γραπτά, ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την πραγματική λειτουργία της σκέψης. Είναι αυτό που 
υπαγορεύει η σκέψη όταν απουσιάζει ο έλεγχος που ασκεί η λογική, μακριά από κάθε αισθητική ή ηθική ανησυχία. 
(Εγκυκλοπαίδεια-φιλοσοφία): Ο Σουρρεαλισμός στηρίζεται στην πεποίθηση ότι υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα 
ορισμένων παραμελημένων μέχρι σήμερα μορφών συσχετισμών, στην παντοδυναμία του ονείρου και στο ελεύθερο 
παιγνίδι της σκέψης. Στόχο του έχει να καταλύσει οριστικά όλους τους άλλους ψυχικούς μηχανισμούς και να πάρει τη 
θέση τους προκειμένου να επιλυθούν τα κυριότερα προβλήματα της ζωής"

Αντρέ Μπρετόν στο "Μανιφέστο του Σουρρεαλισμού", 1924

"Μια πολύ στενή αντίληψη της μίμησης που καθοριζόταν ως σκοπός της τέχνης βρίσκεται ριζωμένη στη βαθιά 
παρανόηση που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Πιστεύοντας ότι ο άνθρωπος δεν είναι ικανός παρά να αναπαράγει με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη φαντασία την εικόνα εκείνου που τον αγγίζει, οι ζωγράφοι φάνηκαν πολύ συμβιβαστικοί στην 
επιλογή των μοντέλων τους. Έκαναν το λάθος να σκεφτούν ότι το μοντέλο μπορούσε να βρεθεί αποκλειστικά και μόνο 
στον εξωτερικό κόσμο. Σίγουρα η ανθρώπινη ευαισθησία μπορεί να προσδώσει στο αντικείμενο με την πιο κοινή όψη 
μια εντελώς απροσδόκητη υπεροχή. Δεν είναι λιγότερο αλήθεια, ωστόσο, ότι έχει γίνει κακή χρήση της μαγικής 
δύναμης της εικόνας, της οποίας μερικοί κατέχουν το χάρισμα, χρησιμοποιώντας την για τη διατήρηση και ενίσχυση 
εκείνου που , έτσι κι αλλιώς θα υπήρχε και χωρίς αυτούς. Σ' αυτό το γεγονός διαφαίνεται μια παραίτηση στην οποία δε 
χωράει καμιά δικαιολογία. Είναι σίγουρα αδύνατο, στο σύγχρονο στάδιο της σκέψης, όταν ο εξωτερικός κόσμος μοιάζει 
όλο και πιο ύποπτος, να συναινέσει κάποιος σε μια παρόμοια θυσία. Το έργο τέχνης, για να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
της απόλυτης αναθεώρησης των πραγματικών αξιών, για τις οποίες σήμερα συμφωνούν όλα τα πνεύματα, ή θα 
δημιουργηθεί ξανά πάνω σε ένα εσωτερικό πρότυπο ή δεν θα μπορέσει να υπάρξει"

Αντρέ Μπρετόν στο "Ο Σουρρεαλισμός και η ζωγραφική", 1928
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