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Εκ των πραγμάτων, φυλάσσονται ως επί το πλείστον σε ιδιωτικούς
χώρους, μακριά από το βλέμμα του κοινού, στη διάθεση λίγων φίλων
ή επισκεπτών. Συνήθως δε μακριά και από το βλέμμα των ερευνητών.
Διότι η μελέτη και δημοσιοποίηση των έργων που περιλαμβάνουν δεν
είναι δεδομένη πρακτική ούτε και αυτονόητη.

Το Μουσείο Μπενάκη έχει εντάξει στο πλαίσιο της εκθεσιακής του
δραστηριότητας έναν κύκλο παρουσίασης ιδιωτικών συλλογών.
Οι λόγοι είναι πολλοί:
Ο σημαντικότερος είναι η ευθύνη, αλλά και η δυνατότητα που δίνει σε
ένα Μουσείο η ίδια του η ταυτότητα, οι στόχοι του. Να παρουσιάζει
δηλαδή στο κοινό, έστω και περιοδικά, μια κατά το δυνατόν πληρέστερη, επιστημονικά τεκμηριωμένη εικόνα των έργων της τέχνης, ειδικά
όταν αυτά αφορούν, έμμεσα ή άμεσα τις μόνιμές του συλλογές.

Ο τρίτος λόγος σχετίζεται με την ίδια την ιστορία και τη φυσιογνωμία
του Μουσείου Μπενάκη.
Το Μουσείο ξεκίνησε σαν μια παρόρμηση ενός πολύπλευρου και ανήσυχου ανθρώπου. Εξελίχτηκε με την ίδια αφοσίωση και επιμονή που χαρακτήριζε πάντα τους συλλέκτες και εν τέλει προσφέρθηκε στο κοινό. Είχε
ωστόσο μία ακόμα μεγάλη τύχη. Εκείνοι που το ανέλαβαν το μετουσίωσαν
σε ένα ανοιχτό, ζωντανό και φιλόξενο οργανισμό, στη διάθεση όλων.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι ιδιωτικές συλλογές αποτελούν ενδιαφέροντα και ιδιαίτερα σύνολα, συγκεντρωμένα με προσωπικό, αντικειμενικό ή και αυθαίρετο κριτήριο, απαλλαγμένα συνήθως από τα
χαρακτηριστικά εκείνα της περιστασιακής αγοράς έργων με στόχους
άλλους, όπως για παράδειγμα τον στολισμό του χώρου ή της χρηματικής «επένδυσης». Σύνολα στα οποία καθρεφτίζεται η προσωπικότητα,
το μεράκι αλλά και η γνώση ενός ανθρώπου. Άλλα που μπορεί να
έχουν καταρτιστεί με σχετική ευκολία αλλά και άλλα που απαίτησαν
αγώνες, επιμονή και εμμονή, στερήσεις, αναζήτηση και αναμονή χρόνων με συχνές κακοτυχίες και απογοητεύσεις.

Εκ μέρους του Μουσείου Μπενάκη θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον
συλλέκτη Σωτήρη Φέλιο για την απόφασή του να παρουσιάσει την
συλλογή του στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη, για την εμπιστοσύνη και για την γενναιοδωρία του, την Ειρήνη Οράτη για την
συνεπέστατη και άρτια επιστημονική επεξεργασία του υλικού, αλλά και
την Ελισάβετ Σακαρέλλη για την ικανότητα και την επιμονή της να
παρασύρει όλους μας σε τόσο γοητευτικές διαδρομές.

Οι ιδιωτικές συλλογές συχνά, πολύ συχνά, «κρύβουν» θησαυρούς. Και
η λέξη «κρύβουν» δεν είναι τυχαία.

Αιμιλία Γερουλάνου
Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής
του Μουσείου Μπενάκη
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ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
THΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

που είναι αναγκαίος για να περάσει –η αλήθεια του καθενός– ευκολότερα μέσα μας.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αρκαδία (όλοι οι Αρκάδες είναι μια
elite και την περιγραφή της τη βρίσκουμε στο Συναξάρι του Ανδρέα
Κορδοπάτη).

Οι πίνακες μου χάρισαν και μου χαρίζουν καλοφτιαγμένη βάρκα για
την περηφάνια, την αξιοπρέπεια, τη μοναξιά, την απόγνωση, την ευαισθησία, την αυτοπεποίθηση, την προτεραιότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, την αλληλεγγύη, την ομορφιά.

Το ταξίδι για όλους μας είναι πολυκύμαντο και η περιπέτειά του αποκτά νοήματα –νομίζω– μέσα από το πώς διαθέτουμε τον ελεύθερο
χρόνο.
Μια απ’ τις επιλογές μου, γι’ αυτή τη διάθεση, είναι και η ζωγραφική
που βλέπετε.

Κατάλαβα καλά –και αυτό θέλω να το μοιραστώ με όλους που στέκονται μπροστά στους πίνακες– αυτό που είπε ο Ισαάκ Νεύτων:
«...μπορώ να βλέπω μακρύτερα, γιατί είμαι σκαρφαλωμένος σε ώμους...»

Πίνακες ζωγράφων, που, απ’ τη στιγμή που τους είδα, με συγκίνησαν.
(Ξεκίνησα νωρίς, στην προσπάθεια να κάνω τους τοίχους του σπιτιού
και του γραφείου μου να μιλάνε.)

Οι ζωγράφοι «σκάλα» μού προσφέρουν και γι΄αυτό τους ευχαριστώ.
Γνωρίζουμε την παροδικότητα των πάντων, των καλών και των κακών
(όπως ορίζει –τέλος πάντων– ο καθένας το καλό και το κακό).

Οι στιγμές αυτών των «συναντήσεων» ήταν –φυσικά– διαφορετικές,
αλλά σχεδόν κάθε φορά, πέρα απ’ την ευφορία που με τον τρόπο του
μεταδίδει ο ζωγράφος, κοινός τόπος τους ήταν και η χαρά μου και η
ανάγκη μου για χαρά.

Αυτή την κατάφαση του χρόνου την κάνουμε – όσο γίνεται – δική μας
με το να μας νοιάζει πώς διαθέτουμε τον ελεύθερο χρόνο μας και να
καταλαβαίνουμε.

Οι πίνακες που έβλεπα και μου άρεσαν λένε –με τρόπο που μαεστρικά κατάφερε ο ζωγράφος τους– το ανείπωτο ή έχουν κάτι απ’ το
ανείπωτο.

Για τη χαρά, την ανάγκη μας για χαρά και για το –ίσως– πως μπορούμε
να φτιάξουμε κάτι, να δημιουργήσουμε κάτι.
Αν αυτό είναι όμορφο, τόσο το καλύτερο.

Νομίζω πως έχουν κάτι απ’ την ουσία της γυμνής αλήθειας, και η
αναφορά αυτή γίνεται για να «φωτίσω» έναν απ’ τους τρόπους αναζήτησης νοημάτων και «σοφίας» στο ταξίδι, το πολυκύμαντο. Ο τρόπος

Σωτήρης Φέλιος
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Ο Γάλλος γιατρός Maurice Girardin (1884-1951) θεωρείται ένας από
τους σημαντικότερους συλλέκτες έργων τέχνης των αρχών του 20ού
αιώνα. Στην πραγματικά τεράστια συλλογή του μπορούσε κανείς να
συναντήσει όλους τους πρωτοπόρους ζωγράφους των πρώτων πενήντα ετών της προηγούμενης εκατονταετηρίδας: έργα των Rouault,
Dufy, Modigliani, Braque, Utrillo, Matisse, Picasso κοσμούσαν αυτή τη
συλλογή, της οποίας ένα μεγάλο μέρος, περί τα 380 έργα, κληροδότησε ο Girardin το 1954 στο γαλλικό κράτος.

είναι πλέον εκείνη που καθορίζει τη φύση της συλλογής και αυτό
εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, ακόμη και σε συλλογές που έχουν
δημιουργηθεί ή έχουν εξελιχθεί γύρω από ένα αυστηρό καλλιτεχνικό
πυρήνα. Στο τέλος καταλήγουν να διαφοροποιούνται, συχνά μάλιστα
εντυπωσιακά, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σύνολο, που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά και σκιαγραφεί λεπτομερειακά την προσωπικότητα
του συλλέκτη.
Η αρχική επιλογή, το είδος των έργων, οι ενότητες, οι καλλιτέχνες, είναι
οι παράμετροι που χτίζουν αυτό το νέο, πολύ προσωπικό και ιδιαίτερο
φαινόμενο, την προσωπική συλλογή. Με τον χρόνο και καθώς η συλλογή εμπλουτίζεται, τα παραπάνω στοιχεία αλλάζουν, εξειδικεύονται
και συγκεκριμενοποιούνται, αναδιατυπώνοντας τη νοηματοδότηση
που θέλησε αρχικά να εκπέμψει ο συλλέκτης. Μια συλλογή, καθώς
ωριμάζει, σπάνια διατηρεί την ίδια λογική και τις ίδιες φιλοδοξίες με
εκείνες που είχε στην αφετηρία της. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η
συγκρότησή της, σε κάθε περίπτωση, περνάει μέσα από τις διαδικασίες της αγοράς, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να παραγνωριστούν. Σε
τελική όμως ανάλυση, καθοριστικό στοιχείο αποτελεί το προσωπικό
κριτήριο του συλλέκτη τη στιγμή της επιλογής ενός συγκεκριμένου
έργου. Και το κριτήριο αυτό δεν μένει ποτέ το ίδιο, αλλά αναπτύσσεται,
εξελίσσεται και οπωσδήποτε συμπλέει με τη διάθεση, τη διαφοροποίηση της ματιάς, τη γνώση και τις συσσωρευμένες με τον χρόνο
εμπειρίες του συλλέκτη.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον της περίπτωσης Girardin δεν βρίσκεται στον
πλούτο ή τη σημασία της συλλογής του, ούτε ακόμη στη γενναιοδωρία
του να την καταστήσει δημόσιο αγαθό. Ο Girardin, περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο, εκφράζει την ιδιαίτερη ψυχολογία του συλλέκτη και η
συλλογή του αποτελεί την πιο χαρακτηριστική έκφραση των σχέσεων
που αναπτύσσονται μεταξύ συλλέκτη και καλλιτέχνη. Η ιδιαίτερη αυτή
σχέση μεταξύ των δύο αντίθετων πόλων της συλλεκτικής διαδικασίας,
διαφορετική κατά περίπτωση, καθώς προσαρμόζεται σε ιδιοσυγκρασίες και ιδιαιτερότητες, καταλήγει συχνά να αποκτήσει τις διαστάσεις
ενός ισχυρού δεσμού και –γιατί όχι;– μιας ιδιάζουσας αλληλεξάρτησης. Έτσι, ο Girardin δεν διακρίθηκε μόνο για την απίστευτη σεμνότητά του ή για το μέγεθος της γενναιοδωρίας του, αλλά κυρίως για τις
σχέσεις που ανέπτυξε με τους καλλιτέχνες, με τους περισσότερους εκ
των οποίων συνδέθηκε στενά, τους υποστήριξε και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να τους προβάλει.1

Ωστόσο, αν το κριτήριο του συλλέκτη μεταβάλλεται με τον χρόνο,
η σχέση του με τα αντικείμενα της συλλογής παραμένει σταθερή.
Σε πείσμα λοιπόν μιας αντίληψης που θέλει να βλέπει στη σημερινή
καταναλωτική κοινωνία σχέσεις εφήμερες με τα αντικείμενα, ο συλλέκτης επιδιώκει και δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μαζί τους. Κατά
έναν αντίστοιχο τρόπο, η συγκρότηση μιας συλλογής διαφοροποιείται
στον βαθμό που ο συλλέκτης διαμορφώνει μια νέα ανάγκη, ενότητα
ή καταναλωτική δραστηριότητα. Ο συλλέκτης, και εδώ έγκειται η ιδιομορφία του φαινομένου, διαμορφώνει από μόνος του τα όρια της
καταναλωτικής του δραστηριότητας, περιχαρακώνοντας τις διαστάσεις του «καταναλωτικού αγαθού».2 Αυτή η περιχαράκωση στηρίζεται
σε κριτήρια εννοιολογικά ή νοητικά, τα οποία δεν παύουν να είναι
προσωπικά. Σε μια συλλογή έργων τέχνης, πολύ δε περισσότερο έργων ζωγραφικής, είναι εντελώς απίθανο να βρεθούν δύο όμοια έργα.
Ωστόσο, τα κριτήρια της επιλογής των έργων αυτών παραπέμπουν
σε έναν κοινό παρονομαστή, με βάση τον οποίο επιλέγονται τα έργα
ενός συγκεκριμένου καλλιτέχνη ή συγκεκριμένων καλλιτεχνών. Έτσι, ένα

Αν όμως η σχέση συλλέκτη και καλλιτέχνη συνιστά ένα από τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μια συλλογή, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το βασικό συστατικό του «συλλέγειν», ενός φαινομένου που
δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε, παρά μόνο στη σύγχρονη εποχή. Οι
συλλογές έργων τέχνης μέχρι σχετικά πρόσφατα αποτελούσαν φαινόμενα που συνδέονταν με τον ευεργετισμό, αλλά και την εξουσία του
βασιλιά, του επισκόπου ή του ευγενούς. Επιπλέον, αποτελούσαν κυρίως
συσσώρευση έργων κατά παραγγελία, που σκοπό είχαν να τιμήσουν
τον παραγγελιοδότη και την εξουσία που αυτός εκπροσωπούσε. Ή, με
διαφορετικά λόγια, δεν ήταν μια διαδικασία επιλογής, διαπίστωση που
συνεπάγεται ή προϋποθέτει την ανυπαρξία προσωπικής επέμβασης, δηλαδή την απουσία του ατομικού κριτηρίου ως κλειδιού για τη δημιουργία του πυρήνα αρχικά, αλλά και του χαρακτήρα όλης της συλλογής.
Στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία, το φαινόμενο αποκτά άλλη
χροιά και συμπυκνώνει διαφορετικές πραγματικότητες, καθώς αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου: Η προσωπικότητα του συλλέκτη
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έργο που προέρχεται από το εργαστήριο ή από μια έκθεση του καλλιτέχνη απομονώνεται από το αρχικό του πλαίσιο και στη συνέχεια
ενσωματώνεται σε ένα πλαίσιο διαφορετικό. Η μετακίνηση από τη μια
συλλογή στην άλλη ανανοηματοδοτεί σε τελική ανάλυση και το ίδιο
το έργο, από τη στιγμή που εντάσσεται σε ένα περιβάλλον που έχει
συγκροτηθεί με εντελώς διαφορετικά κριτήρια.

ζωγράφους, οι οποίοι, ωστόσο, είχαν ήδη αφήσει τα πρώτα τους ίχνη
στην ελληνική ζωγραφική: όλοι τους εκφράζονταν μέσα από μια ιδιοσυγκρασιακή και ως προς τούτο νέα παραστατικότητα, με πολλές
και ενδιαφέρουσες διαφυγές (Στέφανος Δασκαλάκης, Τάσος Μαντζαβίνος, Χρήστος Μποκόρος, Κώστας Παπανικολάου, Γιώργος Ρόρρης,
Εδουάρδος Σακαγιάν).

Από τη στιγμή αυτή, το έργο τέχνης ανήκει σε έναν νέο μικρόκοσμο,
τον οποίο νέμεται και διαχειρίζεται ο συλλέκτης. Σε αντίθεση δε με
τον καταναλωτή ή, και τον έμπορο που κατέχει προσωρινά για την
ικανοποίηση μιας χρονικά πεπερασμένης ανάγκης ή αντίστοιχα, για
την αποκόμιση ενός βραχυπρόθεσμου οφέλους, ο συλλέκτης λειτουργεί ως δημιουργός μιας νέας πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας
που αντιστοιχεί πιο πολύ σε αποθησαυρισμό, όχι όμως κατ’ ανάγκη
άγονο.

Ο ανθρωποκεντρισμός των πρώτων επιλογών έμελε να προσδιορίσει
και τη συνέχεια, ίσως γιατί τον εξοικείωσε με τη θεματολογία, οπωσδήποτε όμως προσδιόρισε και τις επόμενες επιλογές του, το ίδιο το
προσωπικό του κριτήριο και εντέλει τη φυσιογνωμία της συλλογής
του. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται με τον τρόπο του βλέμματος, με
τον ιδιαίτερο χειρισμό κάθε θέματος, με τη σημασία του προσωπικού
βιώματος και τη μεταφορά του, με την αυτοβιογραφική ερμηνεία της
πραγματικότητας. Τα περισσότερα έργα της συλλογής αφηγούνται την
προσπάθεια των δημιουργών τους να αποκαλύψουν, μέσα από δικές
τους εμπειρίες, κομμάτια της σημερινής πραγματικότητας και να τα
ερμηνεύσουν, ισορροπώντας ανάμεσα στην ειλικρίνεια του βλέμματός
τους και στους ασταμάτητους ανασχηματισμούς της κάθε εικόνας. Οι
ερμηνείες των καλλιτεχνών βασίζονται στην ιδιοσυγκρασιακή οπτική
τους και, πολύ συχνά, μεταφέρουν θραύσματα από συλλογικές μνήμες
του παρελθόντος, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθίστανται αμέσως
εμφανή, σε άλλες πάλι, μεταμορφώνονται σε απλά, σύμβολα που απαιτούν επίμονες αναγνώσεις.

Η Συλλογή του Σωτήρη Φέλιου δεν μπορεί παρά να υπακούει στους
ίδιους κανόνες ως προς τη διαμόρφωσή της, και στα χρόνια που
έχουν μεσολαβήσει από την απόκτηση του πρώτου έργου3 ώς σήμερα, ο ίδιος διακρίνεται από αυτά τα άκρως αντίθετα χαρακτηριστικά
του καθαρόαιμου συλλέκτη που αναφέρθηκαν παραπάνω:
- Το κριτήριό του ως προς την επιλογή των έργων έχει διαφοροποιηθεί με τον χρόνο, δημιουργώντας μια πολύ προσωπική και εμπεριστατωμένη άποψη για όσα έργα πιστεύει ότι πρέπει να αποκτήσει.
- Από την άλλη, διατηρεί αυτή την ιδιαίτερη σταθερή σχέση με τα
έργα της συλλογής του.

Ο κεντρικός πυρήνας της Συλλογής Φέλιου, οι πίνακες των παραπάνω
έξι καλλιτεχνών, έχουν πολλά κοινά στοιχεία που συνδέονται με τις
προτιμήσεις του συλλέκτη, αλλά και που μαρτυρούν ίσως και κάποιες
επιμέρους κοινές ματιές τους. Χωρίς να υπάρχει πρόθεση ομαδοποίησής τους, συνδέονται, εκτός από την ηλικιακή τους σχέση που τους
τοποθετεί σε μια κοινή γενιά, με την επιμονή τους για την καθαρή
ζωγραφική, και κυρίως με το βάρος που δίνουν και οι έξι στην προσωπική παρατήρηση του κόσμου η οποία, μέσα από διαφορετικές προσλαμβάνουσες, μεταμορφώνεται κάθε φορά σε μια καθαρή εικαστική
πρόταση, απόλυτα συνυφασμένη με τη διαφορετικότητα του καθενός.

- Επιπλέον, όπως και ο γιατρός Girardin, έχει διαμορφώσει και καλλιεργεί μια ανοιχτή, εποικοδομητική προσωπική σχέση με τους ίδιους
τους καλλιτέχνες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο υπόβαθρο αλληλοκατανόησης.
Ο Σωτήρης Φέλιος επέλεξε ευθύς εξαρχής να προσανατολιστεί στην
ελληνική παραστατική ζωγραφική, έτσι όπως διαμορφωνόταν στα τέλη
της δεκαετίας του 1980, με έργα στα περισσότερα από τα οποία τονίζεται ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και τα οποία στηρίζονται
στη ρεαλιστική απόδοση, ενώ μοιράζονται και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, κυρίως την αγάπη για την υπαινικτική ζωγραφική γλώσσα και
την επαναδιατύπωση της κλασικής παράδοσης μέσα από ένα σαφές
προσωπικό πρίσμα.

Πορείες ξεχωριστές, ματιές διαφορετικές, αλλιώτικες κοσμοθεωρίες
και βιώματα, ατομικές επιλογές και ικανότητες, όμως τα έργα και των
έξι ζωγράφων που καλύπτουν μια περίοδο 25 ετών (με παλαιότερα τα
έργα των Σακαγιάν [1984] και Παπανικολάου [1985]) αποκαλύπτουν συνέπεια και συνέχεια: έργα που ιχνηλατούν πρώτες προσπάθειες, δίπλα
σε πολύ πρόσφατες αναζητήσεις, διαφοροποιούν συχνά τα δεδομένα

Πολύ γρήγορα, ο συλλέκτης αποσαφήνισε τις παραμέτρους που καθόρισαν τον πυρήνα της συλλογής του, δείχνοντας προτίμηση σε νέους
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για τον κάθε καλλιτέχνη, διαρθρώνουν όμως, χωρίς αμφιβολία, ένα ξεχωριστό μονοπάτι πορείας για τον καθένα.

σηματοδοτήσει η σφραγίδα της προσωπικής επιλογής του συλλέκτη.
Και το ενδιαφέρον σε αυτήν την συνύπαρξη είναι το γεγονός ότι οι
προτιμήσεις του συλλέκτη, που καθρεφτίζονται μέσα από τις πολύ
συγκεκριμένες επιλογές του, σχεδιάζουν μια ενδιαφέρουσα γραμμή
στο έργο του κάθε καλλιτέχνη. Η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών
φωνών μέσα σε έναν κοινό εκθεσιακό χώρο στηρίχτηκε στο σκεπτικό
της δημιουργίας ξεχωριστών ενοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά. Οι
οπτικές της έκθεσης είναι κοινές για όλους, η ανάγνωση των έργων
κάθε ζωγράφου μπορεί να γίνει απομονωμένα ή σε γειτνίαση με τους
υπόλοιπους –ποτέ σε αντιπαράθεση. Σκοπός δεν ήταν η δημιουργία
έξι μικρών εκθέσεων, αλλά η εναρμονισμένη συνύπαρξη έξι διαφορετικών γραφών.

Ξεχωριστή προσθήκη για τη Συλλογή αποτελούν τα έργα του Γιάννη
Μόραλη, πίνακες της περιόδου 1994-2004, καθώς και διάφορα σχέδια,
από σπουδαστικές προσπάθειες έως έγχρωμα προσχέδια για μεγάλες
συνθέσεις. Οι πίνακες του Μόραλη δεν προέρχονται από την περίοδο
όπου ο ζωγράφος διαμόρφωνε τη δική του οπτική, ξανασχεδιάζοντας
την ανθρώπινη μορφή. ανήκουν στην εποχή αυτής της λιτής γεωμετρικότητας που αποτέλεσε τη φυσική εξέλιξη για τη ζωγραφική του μετά
το 1970.
Παράλληλα, η Συλλογή εμπλουτίστηκε με έργα άλλων καλλιτεχνών με
συγγενή βιώματα, με εικόνες που αναδείκνυαν ανάλογα στοιχεία και
οπτικές (Καλλιόπη Ασαργιωτάκη, Μαριλίτσα Βλαχάκη, Θεόφιλος Κατσιπάνος, Κωνσταντίνος Κερεστετζής, Γιώργος Λάππας, Αφροδίτη Λίτη,
Μανώλης Μπιτσάκης, Βάλλυ Νομίδου, Αχιλλέας Παπακώστας, Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Βασίλης Παπανικολάου, Κώστας Παπατριανταφυλλόπουλος, Άννα Μαρία Τσακάλη, και άλλοι).

Τα έργα των καλλιτεχνών, που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία είκοσι
πέντε χρόνια, ιχνηλατούν, με αρκετή σαφήνεια, τις διαφορετικές, αλλά
και ταυτόχρονα συγγενείς, πορείες τους. Σκοπός της έκθεσης είναι κυρίως να αποκαλύψει αυτές τις μεταξύ τους σχέσεις: την κοινή αντιμετώπιση του κόσμου, τη δύναμη του βλέμματος, την πάλη με το υλικό, τη
συνέπεια στη θεματολογία, ακόμα και μέσα από οπτικές που αλλάζουν
με τον χρόνο, και, πάνω από όλα, τον σεβασμό στη ζωγραφική.

Σημαντική προσθήκη για τη συλλογή αποτέλεσε η απόκτηση της μνημειακής ενότητας έργων Προσωπική Νέκυια του Χρόνη Μπότσογλου
το 2001. Αν και στη συλλογή υπήρχαν έργα του ζωγράφου που χρονολογούνται ήδη από το 1991, η Νέκυια δημιούργησε νέα δεδομένα:
ο αυτοβιογραφικός και έντονα συμβολικός αυτός κύκλος έργων έγινε
ένας νέος πυρήνας στη συλλογή, μεταθέτοντας κάπως τις ισορροπίες
που προϋπήρχαν. Η συλλογή αποκτούσε πλέον δύο κέντρα βάρους: το
ένα διαρθρωνόταν γύρω από τα έργα των έξι νεότερων ζωγράφων και
το δεύτερο είχε ως πυρήνα αυτό το έργο-ορόσημο και τη σημασία του:
ο αυτοβιογραφικός χαρακτήρας της Νέκυιας, η ειλικρίνεια των εικόνων /
εικονισμάτων, οι αναφορές στην ενδέκατη ραψωδία της Οδύσσειας, που
γίνεται η πηγή εξιστόρησης ενός προσωπικού θεματικού κύκλου, ο οποίος πατάει προσεκτικά πάνω στα χνάρια της ορθόδοξης εικονογραφίας,
αλλά παράλληλα αποκαλύπτει –όσο επιτρέπει ο δημιουργός της– αποσπάσματα της προσωπικής του διαδρομής.

Ειρήνη Οράτη

1 P. Cabanne, Le roman des grands collectionneurs, Παρίσι 1963, σ. 211.
2. R. Belk, Collecting in a Consumer Society, Λονδίνο 1995, σ. 52-70.

Στην έκθεση Το Βλέμμα του Χρόνου. Ιστορίες Εικόνων παρουσιάζονται
έργα που ανήκουν στον ένα από τους δύο πυρήνες της συλλογής,
στον κύκλο των έργων των έξι νεότερων ζωγράφων, με στόχο τη σκιαγράφηση μιας όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρης εικόνας της παραστατικής ζωγραφικής των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Η εικόνα
αυτή σχηματίζεται μέσα από την εξελικτική πορεία κάθε ζωγράφου,
όπως διαγράφεται μέσα από τα έργα της έκθεσης, έργα όμως που έχει

3. Το πρώτο έργο της συλλογής είναι ο πίνακας Κυπρίνος του Χρήστου Μποκόρου

ΔΙ ΑΦΟ ΡΕΤ Ι ΚΕΣ Ο Ψ ΕΙ Σ ΜΙ ΑΣ ΑΛΛΗ Σ ΤΑΥ ΤΟΤ Η ΤΑΣ

29

Η ΣΥΛΛΟΓΗ
ΣΩΤΗΡΗ ΦΕΛΙΟΥ
Ένα hommage
στη σύγχρονη
ελληνική παραστατική
ζωγραφική
Λίνα Τσίκουτα-Δεϊμέζη
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Ο Ιταλός ζωγράφος L. Cremonini (1925) εγκαταστάθηκε στο Παρίσι
το 1951. Ως δάσκαλος στην Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, δίδασκε στους Έλληνες μαθητές του, εκτός από τη βαθύτερη γνώση της
τεχνικής, την ανάγκη διερεύνησης της εσώτερης πραγματικότητας του
ασυνειδήτου και του ανομολόγητου. Τους μάθαινε πως η ζωγραφική
είναι απόδοση της ποιητικότητας, αλλά και της υπαρξιακής αγωνίας.
Ο ίδιος έλεγε: «Ζωγραφίζω για να αποκτήσω μια εμπειρία του ορατού,
που έχει για μένα μια αξία ανάλυσης και γνώσης».2

Tη διαπίστωση πως μια συλλογή έργων τέχνης αντανακλά, μέσα από
τις προτιμήσεις, τις επιλογές και τη σταθερότητα στη διάρκεια του
χρόνου, την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, τις ενδόμυχες εσωτερικές ανάγκες, τον στοχασμό απέναντι στην τέχνη, καθώς και την τοποθέτηση στην αισθητική απόλαυση, του ανθρώπου που την δημιουργεί,
αποτελεί μια κοινότοπη γενικότητα.
Στην περίπτωση του Σωτήρη Φέλιου μπορούμε να παρατηρήσουμε
πως η συλλογή του χαρακτηρίζεται από καθαρότητα σε επίπεδο επιλογών, από σταθερότητα στη διάρκεια του χρόνου, από την ποικιλία
που προσφέρει ευρύτητα, καθώς και από μια ποσοτική και ποιοτική
αντιπροσωπευτικότητα του έργου των καλλιτεχνών που έχει επιλέξει
να τον συντροφεύουν. Οφείλουμε να παρατηρήσουμε εδώ τη φιλία,
την κοινή πορεία σε βάθος χρόνου, τη συμπόρευση του συλλέκτη με
τους καλλιτέχνες του.

Κοινά χαρακτηριστικά επίσης και των έξι καλλιτεχνών της έκθεσης
είναι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, καθώς και το έντονο υπαρξιακό περιεχόμενο της ζωγραφικής τους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κατηγορία Ελλήνων παραστατικών ζωγράφων, που διατυπώνει τις
υποκειμενικές προτάσεις της με το βλέμμα στραμμένο στη σύγχρονη
πραγματικότητα που τους περιβάλλει, με ρεαλισμό της μορφής, των
αντικειμένων και της φύσης, εναποθέτοντας μεγάλο μέρος της αισθητικής τους πρότασης στην άρτια γνώση της τεχνικής και στον σημαντικό ρόλο της φορτισμένης χρωματικότητας των συνθέσεών τους.
Με προσωπικό τρόπο, ο καθένας απεικάζει τόσο την εξωτερική πραγματικότητα, όσο και το βαθύτερο, εσωτερικό είναι των θεμάτων του.

Στη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου ανήκουν έργα του Χρόνη Μπότσογλου,
ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους της γενιάς του ΄70, με
το μνημειακό έργο Νέκυια, καθώς και μια σειρά άλλων έργων, κυρίως
προσωπογραφιών οικείων και καλλιτεχνών-προτύπων του ζωγράφου.
Στην έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζονται έξι ζωγράφοι της
γενιάς του ΄80 και του ΄90, που τους συνδέει το κοινό χαρακτηριστικό
της προσήλωσης στην αναπαράσταση και τη ρεαλιστική απόδοση. Ο
Στέφανος Δασκαλάκης, ο Τάσος Μαντζαβίνος, ο Χρήστος Μποκόρος,
ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιώργος Ρόρρης και ο Εδουάρδος Σακαγιάν, συμμετέχουν με αντιπροσωπευτικά έργα, τα οποία παρουσιάζουν
την εξελικτική πορεία της τέχνης τους.

ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ.
Ο ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ
Ο Μπότσογλου (1941) είναι ένας καλλιτέχνης που προσφέρεται για
αναλύσεις. Δεν είναι μόνο το υψηλό επίπεδο της τέχνης του σε όλες
τις περιπέτειες, κατά την εξελικτική του πορεία που μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα από τις διαφορετικές ενότητες και φάσεις της
δουλειάς του. Είναι και οι διατυπωμένες σκέψεις του, οι προβληματισμοί, η στοχαστική διάθεση που τον χαρακτηρίζει, εδώ και σχεδόν
μισό αιώνα και που συντροφεύει όλη τη διαδικασία της δημιουργίας
του. Προβληματισμοί τους οποίους απλόχερα μοιράζεται με κάθε ευκαιρία, μέσω της συγγραφής ή του προφορικού λόγου.

Οι καλλιτέχνες αυτοί έχουν πολλά άλλα κοινά χαρακτηριστικά, όπως
το γεγονός πως έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του ΄50, με εξαίρεση
τον Ρόρρη που είναι νεότερος. επίσης, παρά το νεαρό της ηλικίας
τους, εμφανίστηκαν δυναμικά στα μέσα της δεκαετίας του ΄80, με καθαρή εικαστική και αισθητική πρόταση, η οποία βασίζεται αφ΄ενός
στην παρατήρηση και την επεξεργασία της προσωπικής πρόσληψης
της εξωτερικής πραγματικότητας μέσω του βλέμματος και αφ΄ετέρου
στον σεβασμό και την προσήλωση στην παλιά παραδοσιακή, κλασική
τεχνική της ζωγραφικής.

Η συνεχής, βασανιστική διερεύνηση και συστηματική καταγραφή των
οντολογικών, θεωρητικών, αισθητικών και άλλων ζητημάτων που τον
απασχολούν στα Ημερολόγια Εργασίας του καταδεικνύει τη σύνθετη
πολυεπίπεδη και πολυσχιδή προσωπικότητά του.

Οι μισοί από αυτούς, δηλαδή οι Δασκαλάκης, Ρόρρης, Σακαγιάν, συνδέονται και λόγω της επίδρασης που τους άσκησε ο δάσκαλός τους
Leonardo Cremonini στην Ecole des Beaux-Arts του Παρισιού, όπου
συνέχισαν τις σπουδές τους μετά την αποφοίτηση από την ΑΣΚΤ.1

Ένα δεύτερο εξίσου καθοριστικό χαρακτηριστικό που διαφαίνεται
στην τέχνη όσο και στα κείμενά του είναι το ξεδίπλωμα του συναισθήματός του. Ο Μπότσογλου δεν είναι φειδωλός σε αποκαλύψεις, τόσο

Ε Ν Α HOMMA GE ΣΤ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ε Λ Λ ΗΝΙΚ Η Π Α ΡΑ ΣΤ Α Τ ΙΚ Η Ζ ΩΓΡΑ ΦΙΚ Η

31

μέσα από τα έργα του, όσο και από τη θεωρητική του σκέψη, που στηρίζει και τροφοδοτεί τη δημιουργία του. Δεν διστάζει, για παράδειγμα,
να αναγνωρίσει και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του απέναντι στους
δασκάλους ή στα επιλεγμένα καλλιτεχνικά του πρότυπα. Το έντονα
φορτισμένο συναίσθημα αποτυπώνεται καθαρά σε όλα τα επίπεδα της
δημιουργίας, της στάσης και της δράσης του.

Είναι εδώ και δύο ή τρία χρόνια που με απασχολεί και μπορώ να το αισθανθώ
μόνο πολύ εμπειρικά. Σε κάθε περίπτωση, διαμέσου αυτής της ανάγκης της
υλικότητας, κατάλαβα, όταν δούλευα τις ακουαρέλες μου ή τις ελαιογραφίες
μου, με τις οποίες είναι πιο εμφανές, ότι το υλικό πρέπει να αποκτήσει τη
ζωντάνια του από μόνο του. Δηλαδή να γίνει ζωντανό όχι μόνο από το χρώμα
που μπορεί να έχει, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο έχει αγγιχτεί και
με τον τρόπο με τον οποίο εγώ το έχω πιάσει. Και είναι γι΄ αυτό το λόγο
που χρησιμοποιώ τα δάχτυλα και ό,τι μπορώ για να αποκτήσω την ποικιλία
ή αυτή την αίσθηση που μ΄ ενδιαφέρει, αυτή την ζωντάνια που θέλω να αποκτήσει […] Μ’ αυτή τη λογική λοιπόν άρχισα να κάνω γλυπτική […]
[…] Δεν έχω καθόλου μια οπτική μνήμη, φαίνεται πως έχω πιο δυνατή
την μνήμη της αφής[…] Πρέπει να ομολογήσω πως χθες, όταν ξανάπιασα
αυτήν την ακουαρέλα, είχα λίγο την αίσθηση πως, μετά μια συζυγική απιστία,
επέστρεφα στη ζωγραφική. Το πιστεύω, γιατί δεν γνωρίζω ακόμη τη γλυπτική.
Όταν θα μάθω να λειτουργώ πιο άνετα, ίσως τα δύο πράγματα, η ζωγραφική
και τα γλυπτά να γίνουν πιο όμοια. Ίσως ακόμη και να ενωθούν. Δεν ξέρω
τίποτα».3

Σε μια πολύωρη συνομιλία-συνέντευξη που είχαμε στις 25 Σεπτεμβρίου 1986 στο εργαστήριό του, της οδού Διγενή Ακρίτα 23, όταν
προετοίμαζα τη διδακτορική μου διατριβή στη Σορβόννη, με θέμα
τις διάφορες επιδράσεις της μεταπολεμικής ζωγραφικής στην Ελλάδα,
είναι χειμαρρώδης, αποκαλυπτικός, συγκροτημένος, ενώ ο λόγος του
καθορίζεται από το έντονο συναίσθημα:
«Μπαίνω τη Σχολή το 1960 και έχω δασκάλους τον Μαυροΐδη στο προκαταρτικό και τον Μόραλη μετά στα εργαστήρια. Οι μαθητές εναντιώνονται
πάντα στον δάσκαλό τους. Ενδιαφέρομαι περισσότερο για μια ζωγραφική πιο
εκφραστική. Έχω ήδη γνωρίσει τη ζωγραφική του Μπουζιάνη και δέχτηκα
κάποια επίδραση απ’ αυτή, σίγουρα εξωτερική. Τις εσωτερικές επιδράσεις
είναι πιο δύσκολο να τις πιάσεις, να τις κατανοήσεις. Αυτή την επίδραση την
αντιπαραβάλλω στη διδασκαλία του Μόραλη. Παρά ταύτα, μετά από κάποια
στιγμή –επειδή έχει μια δυνατή προσωπικότητα και ο ίδιος είναι ένας πολύ
μεγάλος καλλιτέχνης– κατάλαβα πως άσκησε μια επίδραση επάνω μου, σε
πράγματα πολύ ουσιώδη».

Προτιμήσαμε, αντί κάποιας ανάλυσης της πορείας του έργου του
Χρόνη Μπότσογλου, να παραθέσουμε αυτό το εκτενές απόσπασμα
της αδημοσίευτης μαρτυρίας, που καταδεικνύει την αλήθεια και τη συνέχεια των συλλογισμών του ζωγράφου ακόμη και μετά είκοσι τρία
χρόνια.
Η Συλλογή Σωτήρη Φέλιου διαθέτει ένα μνημειακό έργο, σπάνιας συνοχής, μιας δοκιμιακής ανάπτυξης, πολυεπίπεδης σημασίας, του Χρόνη
Μπότσογλου. Η Νέκυια είναι ένα έργο που αποτελείται από 26 πίνακες,
οι οποίοι εκτελέστηκαν από το 1993 έως το 2000. Από μια εσωτερική ανάγκη, ο ζωγράφος εμπνέεται από τον Όμηρο και επιχειρεί, ως
σύγχρονος Οδυσσέας, μια κάθοδο στον χώρο του επέκεινα για να
συνομιλήσει με τους νεκρούς της ζωής του. Ο ζωντανός ζωγράφος
μπαίνει στη διαδικασία μιας ζωγραφικής μυστικής τελετουργίας νεκρομαντείας, όπου καλεί τους νεκρούς που συντρόφευσαν τη ζωή του
να επανέλθουν όχι για να τον συμβουλεύσουν για τα μελλούμενα, αλλά
για έναν πιθανό απολογισμό της συνάντησης, της κοινής πορείας, της
σχέσης. Στην 11η ραψωδία της Οδύσσειας, στην Ομηρική Νέκυια, ο
Οδυσσέας τελεί τη μυστική νεκρομαντεία, η οποία καταλήγει στην επιβεβαίωση της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Ο Μπότσογλου
επιχειρεί απλά έναν επώδυνο απολογισμό σχέσεων, μια αποτίμηση της
ζωής του με τους οικείους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.

Ο Μπότσογλου μιλά για αφομοιωμένες επιδράσεις σημαντικών καλλιτεχνών, όπως ο Giacometti, ο Χαλεπάς, ο Μπουζιάνης, ο Rembrandt,
o Goya, ο Pierro della Francesca, o Πανσέληνος. Αποκαλυπτικός είναι
και όταν αναλύει τις βεβαιότητές του γύρω από διάφορα ζητήματα
που τον ενδιαφέρουν στη ζωγραφική του:
«Το υλικό είναι πάντα ένα μέσο, δεν υπάρχει ένας σκοπός. Δηλαδή στην
τέχνη δεν υπάρχει κανένας σκοπός. Ο σκοπός είναι μόνο ένα πράγμα, να
είσαι καλά. Επιμένω σ’ αυτό. Να είσαι καλά. Δηλαδή η περιπέτεια που έχεις
δουλεύοντας, η διαδικασία δεν συγκρίνεται πιθανά με τίποτα».
Και συνεχίζει: «Από παλιά υπάρχουν πάντα δύο παράμετροι που με ενδιαφέρουν στη ζωγραφική μου.Τώρα ενδιαφέρομαι εξίσου και για ένα άλλο πράγμα.
Αλλά ανάμεσα στα 1970 και 1980 πιθανά και μέχρι το 1984-1985 υπήρχαν
δύο κυρίαρχες ιδέες. Από τη μια η έννοια του χώρου, αυτή η έννοια του χώρου
υπάρχει μετά τη γνωριμία μου με τον Giacometti. Τώρα μια άλλη διεκδίκηση
έχει εισχωρήσει στη δουλειά μου, την οποία δεν μπορώ να ορίσω […].
[…] Το άλλο στοιχείο συνδέεται με την έννοια της ύλης. Η έννοια του χώρου
είναι, αν θέλεις, το στοιχείο το πιο πνευματικό. Η έννοια της ύλης είναι το
στοιχείο το πιο ερωτικό. Δηλαδή ξεκινά από το υλικό, αλλά είναι συνδεδεμένη
με την αφή που έχουμε εμείς, με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Δηλαδή,
πώς διαμέσου της δουλειάς, το υλικό γίνεται φορέας της διαδικασίας της ζωγραφικής. Γίνεται φορέας της αίσθησης, της αφής που έχουμε, της αίσθησης
της ύλης που μας περιβάλλει και η οποία υπάρχει γύρω μας, δηλαδή του
κόσμου. Αυτά τα δύο στοιχεία, θα λέγαμε, με απασχολούσαν συνειδητά και
ασυνείδητα […].
[…] Τώρα έχει εισχωρήσει ένα άλλο στοιχείο, θα το ονόμαζα συμβατικά ένα
όλον που απορρέει από τα πράγματα, όχι ως τμήματα ενός κόσμου, αλλά
ως ένα κομμάτι του ίδιου πράγματος, αλλά αυτό δεν μπορώ να το συνθέσω.

Η ενότητα των έργων σε κυκλική, παρατακτική, συγκεκριμένη ανάπτυξη ξεκινά με το γυμνό, γονατιστό πορτρέτο του ζωγράφου που ανακαλεί τη μνήμη. Με την ιδιότητα του νεκρομάντη, εκτίθεται ο ζωγράφος
με την αποστομωτική εκφραστικότητα της ύπαρξής του. Είναι το μόνο
πορτρέτο εκτελεσμένο με λάδι σε μουσαμά μεγαλύτερων διαστάσεων,
ενώ τα υπόλοιπα 25, με λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ και σκόνες αγιογραφίας, είναι εκτελεσμένα σε χαρτί επικολλημένο σε μουσαμά.
Σε ένα σκοτεινό χώρο, διά της απεικόνισης συναντάται και συνομιλεί με τους οικείους-νεκρούς της ζωής του, με τον ίδιο τρόπο που
ο πρωτόγονος άνθρωπος, διαμέσου της απεικόνισης, πιστεύει πως
φθάνει στο ποθούμενο. Τα πορτρέτα είναι ρεαλιστικά. Οι φιγούρες
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φωτεινές, σαν ακτινογραφίες της ύπαρξής τους, στέκουν σε ένα χώρο
σκοτεινό, της σιωπής, ως μνημειακές καταδύσεις στη μνήμη και το
υποσυνείδητο.

ανάγλυφα σε γύψο, ξεδιπλώνουν όλη τη μοναχική πορεία μελέτης και
έρευνας τους δημιουργού.
Τα έργα παρουσιάζουν ανάγλυφα όλη την επίπονη προσπάθειά του να
φθάσει στην ουσία των πραγμάτων. Αναλύουν όλο τον αυτοβιογραφικό χαρακτήρα και τη συναισθηματική εμπλοκή και φόρτιση για την
αναζήτηση μιας ταυτότητας. Τα έργα, με την εξελικτική παρουσίαση
της πορείας της τέχνης του Μπότσογλου, αποκαλύπτουν τις βεβαιότητές του, πως η τέχνη είναι αναπαράσταση του κόσμου, πως το βάθος είναι επιφάνεια, πως η τέχνη οφείλει να είναι απλή και άμεση ώστε
να είναι αναγνωρίσιμη, πως η ζωγραφική ανήκει σε έναν χώρο, μιας και
γίνεται σε μια επιφάνεια, πως η προσπάθειά του ήταν πάντα να βρει
έναν «τρόπο» για να πει τις ιστορίες, και πως η τέχνη κυριολεκτεί με
τη μεταφορά της.

Αξιοσημείωτο είναι πως, την ίδια εποχή, ο ζωγράφος επιχειρεί παράλληλα μια διττή ενδοσκόπηση στον θάνατο και τη ζωή, με τις ενότητες
Νέκυια και Ερωτικά.
Οι φιγούρες της Νέκυιας παρουσιάζονται με υλική υπόσταση, με διαβαθμίσεις επιπέδων, με παιχνίδια φωτός, με ογκηρότητα, παρά την τοποθέτησή τους σε σκοτεινό πλαίσιο, με ψυχρά χρώματα, σε σκοτάδια
παγερά, αντίστοιχα με αυτά που περιγράφει ο Όμηρος.
Στον καθένα από τους εικονιζόμενους επικεντρώνει σε κάποιο σημείο,
στα χέρια, τους μαστούς, τα γεννητικά όργανα, στις στάσεις, στις δράσεις, στο κεφάλι. Συχνά οι φιγούρες, σαν σε αργή κίνηση, κινούνται και
καταγράφονται ταυτόχρονα (ως δάνειο εξέλιξης ενός λυρικού κυβισμού), σε διαφορετικές στάσεις, όψεις, οπτικές γωνίες.

Καταληκτικά, οφείλουμε να εκφράσουμε τη διαπίστωση πως ο Χρόνης
Μπότσογλου διαθέτει ένα είδος εικαστικής (κι ας μην του αρέσει ο
όρος, μιας και δεν είναι μόνο ζωγράφος) ευφυΐας που ολοκληρώνεται
από την εμπειρία, από τη διανοητική επεξεργασία, την αισθαντική δυνατότητα, την απτική αίσθηση και το έντονο συναίσθημα.

Ο Μπότσογλου μιλά για τη μνήμη που πέρασε στο ασυνείδητο ως
λαβύρινθος καθρεφτών. Άλλοτε πάλι, στις φιγούρες δανείζεται φόρμες, μορφές αναγνωρίσιμες της εικονογραφίας της αρχαίας ελληνικής
τέχνης. Μέσα από την αποτύπωση των χαρακτηριστικών τους, επιχειρεί μια βαθύτερη αναζήτηση της εσώτερης ουσίας των χαρακτήρων
τους.

ΕΞΙ ΕΚΔΟΧΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρήσεις των καλλιτεχνών, μιας
και αποκαλύπτουν ιδιαίτερες πτυχές των στοχασμών, των αισθημάτων,
των προθέσεων, των θεωρητικών, αλλά και των πρακτικών προβληματισμών τους γύρω από την τέχνη και το έργο τους.

Με τη δημιουργία μιας πρόδηλης, ηθελημένης θεατρικότητας, ο ζωγράφος αναπαράγει έναν ιδιαίτερο χώρο, τον χώρο του θανάτου. Με
οδηγό μόνο τη μνήμη, και όχι την παρατήρηση, όπως συνήθως, επιχειρεί μια κατάδυση και ταυτόχρονα μια ανάσυρση των εξωτερικών
χαρακτηριστικών, ως στοιχείο της υπόστασης του εικονιζόμενου. Η
πολυεπίπεδη κατάδυση-ανάδυση καταλήγει σε ένα απείκασμα, που,
ξεκινώντας από τη διερεύνηση διαλεκτικών σχέσεων, όπως ΖωήΘάνατος, Μνήμη-Ανάμνηση, Χώρος-Χρόνος, Συνειδητό-Ασυνείδητο,
ολοκληρώνει ένα πέρασμα.

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (1952) σε νεαρή σχετικά ηλικία, το
1985 αποκάλυπτε, σε ένα συγκροτημένο όσο και ευαίσθητο κείμενο,
όλο τον τρόπο σκέψης και πράξης της τέχνης του.4
«Σε στιγμές απολαυστικής ραθυμίας […] το βλέμμα ελεύθερο, αρχίζει να
«ψηλαφεί» το χώρο. Αγγίζει τα αντικείμενα, νιώθει το φως να κάθεται με
τρόπο σωματικό πάνω στις επιφάνειες των πραγμάτων, ενώ στα σκιερά μέρη,
όπου το φως εμποδίζεται από τις ιδιοτροπίες της πλοκής του χώρου, το
βλέμμα βυθίζεται μέσα στις διαφάνειες των σκιών. Μια σχέση εντελώς μυστική δημιουργείται ανάμεσα στο ζωγράφο και το χώρο», και συνεχίζει: «αν
προσπαθώ να αποδώσω τις διαφορετικές ποιότητες της ύλης, δεν είναι επειδή αυτό με ενδιαφέρει σαν επίτευγμα, αλλά γιατί προσλαμβάνω τον κόσμο
μέσα από αυτές […] το έργο με ενδιαφέρει και σαν υλική οντότητα, σαν
αντικείμενο δηλαδή καθεαυτό –το πολύτιμο της ύλης, η ηδονή της ύλης, η
αφύπνισή της από το φως, ο διάλογος ανάμεσα στο κρυφό και το φωτισμένο, η σιωπή και η ταραχή του. Βέβαια όλα αυτά, για να γίνουν από ‘‘βίωμα’’,
‘‘Τέχνη’’, πρέπει να διανύσουν κάποια διαδρομή. αυτήν της ερμηνείας. Πρέπει
να ενταχθούν σε κώδικα. Στον κώδικα της ζωγραφικής. Και τότε αρχίζει μια
μεγάλη ιστορία, εκείνη της μάθησης […]»

Ο Μπότσογλου το 2000 μοιάζει, ανεβαίνοντας στο φως του πάνω
κόσμου, να εκπληρώνει ένα χρέος και μια εσωτερική ανάγκη.
Την άνοιξη του 2009 ο Μπότσογλου, σε μια παρουσίαση του έργου
του στο χώρο τέχνης «Art-Act» ομολόγησε πως σταμάτησε την ενότητα της Νέκυια όταν αισθάνθηκε φόβο. Όταν κατάλαβε πως, με την
συγκεκριμένη ενασχόληση, η κάθοδος και η συνομιλία τον εισήγαγαν
σε μια επικίνδυνη διαδικασία και κατάσταση που δεν γνώριζε πού θα
τον οδηγούσαν.
Σε όλη την πορεία αναζήτησης της προσωπικής αλήθειας, ο ζωγράφος, με τόσο διαφορετικές εκδοχές στην εξέλιξη της τέχνης του, πετυχαίνει πάντα να εξισορροπεί τη σχέση περιεχομένου-μορφής και
αισθητικού αποτελέσματος.
Τα υπόλοιπα έργα της Συλλογής Φέλιου, σημαντικά έργα, από την υδατογραφία του 1991, με την προσωπογραφία του Βασίλη Παπαβασιλείου,
τη φωτεινή προσωπογραφία της Μυρσίνης, τα πορτρέτα των προτύπων
καλλιτεχνών του, του Giacometti, του Μπουζιάνη, του Van Gogh, του
Bacon, σε μια πορεία εικοσαετίας, καθώς και τα αποκαλυπτικά Ερωτικά,

Ο Δασκαλάκης αποφοίτησε από την ΑΣΚΤ το 1974, με δάσκαλο του
Μαυροΐδη, ενώ στη συνέχεια, μετά από ένα πέρασμα από τη Lyon, μαθήτευσε κοντά στον L. Cremonini (1978-1981), στην Ecole des BeauxArts του Παρισιού.

Ε ΝΑ H O MMAG E ΣΤ Η ΣΥ Γ Χ ΡΟ ΝΗ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ Π ΑΡΑΣΤΑΤ Ι ΚΗ ΖΩΓ ΡΑΦΙ ΚΗ

33

Τη δεκαετία του ΄80 και του ΄90 οι δημιουργίες του –νεκρές φύσεις,
εσωτερικοί χώροι, αντικείμενα–, με άψογη σχεδιαστική ικανότητα, κινήθηκαν σε ένα εκλεκτικιστικό πνεύμα της ζωγραφικής πράξης. Οι
σκηνοθετημένες συνθέσεις πρόδιδαν τον υποκειμενισμό του, μέσα
από το βίωμα και τη μνήμη, δημιουργώντας στον θεατή έντονη συναισθηματική φόρτιση κι ένα αίσθημα υποβολής.

Η θεματογραφία του, είτε πρόκειται για τοπία, θάλασσες ή ανθρώπινες
φιγούρες, παρουσιάζεται με μια μορφική ένταση που μαρτυρεί υποδόριες διαδικασίες μιας συγκινησιακής φόρτισης και μιας αφηγηματικής
εσωτερικής διαδικασίας.
Οι συνθέσεις με ανθρώπινες μορφές, συνήθως ενταγμένες στη φύση,
φαντάζουν σαν σκηνές ενόρασης ή σκηνές μιας εσωτερικής, προσωπικής μυθοπλασίας.

Άλλοτε με τονική ζωγραφική κι άλλοτε με απόλυτη κυριαρχία του κιαροσκούρο παρουσιάζει μια ερμηνεία που ακουμπάει στην ανάδειξη
του αντικειμένου και του χώρου ως κυρίαρχης αξίας με τονισμό της
σιωπής, της φθοράς, της μοναξιάς, της διάστασης του χρόνου, μέσα
από το υλικό, την ύλη, την αφή. Η δεξιοτεχνική αναπαράσταση, ο νατουραλισμός της καθαρά ρεαλιστικής ζωγραφικής του, απαιτεί υπομονετική και σχολαστική μελέτη και χρονοβόρα εκτέλεση. Πρόκειται για
μια ζωγραφική της παρατήρησης, της διεισδυτικότητας του βλέμματος,
που όμως εμπεριέχει την αίσθηση της αφής και του όγκου.

Ο Μαντζαβίνος, μ΄ ένα πρωτόλειο αφηγηματικό τρόπο, ικανοποιώντας τις σκέψεις και τις αγωνίες του, μοιάζει να τις ξορκίζει λυτρωτικά,
όπως ο πρωτόγονος άνθρωπος χάρασσε το αντικείμενο των βασικών
αναγκών του.
Οι φιγούρες, αν και διαφοροποιούνται από το φόντο, που συνήθως
παριστά φύση, θάλασσα, ουρανό, βλάστηση, ωστόσο έχουν εκτελεστεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, των πλατιών χρωματικών επιφανειών
με ελάχιστες, στοιχειώδεις τονικές διαβαθμίσεις για την απόδοση του
όγκου. Η γραφή, έντονα χειρονομιακή, με πυκνό χρώμα, και ενιαίους,
ομοιόμορφους τόπους, τόσο σε ό,τι αφορά την απόδοση των μορφών, όσο και των αντικειμένων και της φύσης.

Τα έργα της Συλλογής Φέλιου είναι δημιουργίες των τελευταίων χρόνων: νεκρές φύσεις και κυρίως ολόσωμες γυναικείες προσωπογραφίες,
μεγάλες καθιστές ρεαλιστικές προσωπογραφίες εύσωμων γυναικών. Ο
σκούρος, σκοτεινός χώρος, με βελούδινες σκιές που υποδηλώνουν το
βάθος και δυσδιάκριτους όγκους που υπονοούν τα έπιπλα, τις πολυθρόνες, τους τοίχους του περιβάλλοντος χώρου, αγκαλιάζει τις μορφές. Με μια χρωματική κλίμακα με γαιώδη και ψυχρά χρώματα και
μια παράθεση λεπτών τονικών αναπτύξεων, με λάμψεις φωτός στις
εξέχουσες επιφάνειες, τα γόνατα, τα χέρια, το μέτωπο, αποδίδει τον
όγκο.

Ένα από τα παλαιότερα έργα του Μαντζαβίνου στη Συλλογή Φέλιου
είναι ο Αινείας του 1990. Η εξπρεσιονιστική γραφή του συνδυάζεται
με τη συγκράτηση του στοιχειώδους, τόσο στη χρωματική επεξεργασία, όσο και στη δημιουργία της σύνθεσης. Το σύμπλεγμα των δύο
μορφών, του ήρωα της Τροίας Αινεία που κουβαλά στους ώμους του
τον γηραιό πατέρα του Αγχίση, εγκαταλείποντας την πυρπολημένη
Τροία, καταλαμβάνει το κέντρο της σύνθεσης, στο πρώτο επίπεδο του
πίνακα.

Στα έργα του 2004 Η Ιωάννα κρατώντας τσάντα και Η Μυρτώ με ριγέ
φόρεμα οι γυναικείες φιγούρες παρουσιάζονται καθιστές σε καρέκλα,
πάνω σε μια πράσινη παλέτα, όπου στοιβάζουν κούτες και προϊόντα,
σε μετωπική στάση, με το βλέμμα στραμμένο προς τα αριστερά.

Ο τρόπος απόδοσης της γυμνής σάρκας των μορφών είναι ο ίδιος
με την απόδοση του τοπίου στο βάθος. Το γνωστό επεισόδιο της
κλασικής αρχαιότητας, αγαπητό σε πολλούς ζωγράφους όλων των
εποχών, με λαμπρό παράδειγμα αυτό της νωπογραφίας του Ραφαήλ
στο Βατικανό, αποδίδεται από τον Μαντζαβίνο με τις αρετές της παραδοσιακής ζωγραφικής, όπως ενός Θεόφιλου, με προσήλωση στο
απλό και ουσιώδες.

Η πρώτη, μια ώριμη γυναίκα με έκδηλα τα σημάδια του πόνου, της
θλίψης, των δυσκολιών της καθημερινότητας. Η δεύτερη, μια νεαρή
γυναίκα, βυθισμένη στις σκέψεις της, μοιάζει να ατενίζει με αποφασιστικότητα και τόλμη το μέλλον.
Σαν μνημεία ρεαλισμού, όπου, με οικειότητα, ο Δασκαλάκης, ερμηνεύοντας βιωμένες καταστάσεις, με πλούσιες ζωγραφικές ποιότητες,
αναπτύσσει τις ιδιαίτερες, μοναδικές, υπαρξιακές τους συνθήκες, με
έμφαση στη φυσική, σωματική, όσο και στην ψυχική και πνευματική
τους υπόσταση.

Στην ίδια κατεύθυνση, της συγκράτησης του ουσιώδους και της απλής
σχηματοποίησης της ανδρικής μορφής, του δέντρου και του περιβάλλοντος χώρου, κινείται το μυστηριακό έργο του 1999, με τίτλο Το
δέντρο.
Τα Ερωτικά, σχέδια με μελάνι του 1995, διατηρώντας στοιχεία δυναμικής γραφής και αφαιρετικότητας, προχωρούν σε πιο τολμηρές προτάσεις, όχι μόνο αναφορικά με το θέμα, αλλά και σε σχέση με τη
δύναμη του σχεδίου, της γραμμής, της σύνθεσης και της όλης ατμόσφαιρας. Τα έργα αυτά, σημαντικά δείγματα της πηγαίας αυθεντικής
δημιουργικότητας του Μαντζαβίνου, αποκαλύπτουν μια ακόμη πτυχή
της προσωπικής του συνθήκης, σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις
και καταστάσεις.

Το 2002 ο Δασκαλάκης έγραφε: «Η ζωγραφική για μένα είναι μια πρακτική ελευθερίας ζωτική, μια πνευματική υγιεινή, ξεκινώντας απ’ τη ρευστότητα
και την ευαισθησία των υλικών. Είναι επίσης ένας συλλογισμός για το ρόλο
της εικόνας […] με όλες τις λεπτές αποχρώσεις που προσδιορίζουν τα σύνορα μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού».5

Ο ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ (1958), από τα μέσα της δεκαετίας του
1980, από την αποφοίτησή του από την ΑΣΚΤ, εμφανίζεται με έργα
που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την εξπρεσιονιστική παράδοση.

Η εξέλιξη της εικαστικής του γραφής, όπως αποτυπώνεται σε έργα της
επόμενης δεκαετίας στη Συλλογή, κινείται σταθερά στο ίδιο πλαίσιο της
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απλότητας, της εκφραστικότητας και της συγκράτησης του, στοιχειώδους, αναπτύσσοντας νέες «ανακαλύψεις», δίνοντας διαφορετικές
λύσεις, ανάλογα με το θέμα, το εννοιολογικό πλαίσιο και τις αισθητικές
προσεγγίσεις του.

παραμονή στην ίδια «περιοχή» και τη χρήση των ίδιων υλικών, των
ίδιων εργαλείων του οικοδομήματος. Ο Μποκόρος επιχειρεί την δεύτερη εξερευνώντας νέους τόπους ανανέωσης της ζωγραφικής.
Το 1992, με την «Παραβολή της ελιάς» που εκτέθηκε την επόμενη
χρονιά στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη, αλλά και με την «Λινοθήκη» της
ίδιας περιόδου, επιχειρεί μια έξοδο προς τις τρεις διαστάσεις. Μέσα
από διανοητικές διεργασίες, και προσωπικούς βιωματικούς διαλογισμούς, καταφέρνει με σύνθετο αλλά απλό τρόπο να αφηγηθεί μια
διαχρονική συλλογική πορεία με τη δύναμη μιας παραβολής.

Τα έργα Έφηβος στο ιστιοφόρο, του 2006, Πορτρέτο ζωγράφου στο λούναπαρκ, του 2003-04, Αυτή που πέφτει στη θάλασσα, του 2001-02 Το φιλί
του 2005, ή το Οι ναύτες του 2006, με ευρηματικότητα, εστιάζουν σε
διαφορετικά ζητήματα, όπως η σχέση μορφής και φόντου, η χρήση
έντονων και αδρών χαρακτηριστικών προσώπου, η σχέση μορφής,
όγκου και περιγράμματος, ο συμβολισμός μέσω του θέματος, αλλά
και μέσω της χρήσης της πινελιάς, η απόδοση της αφηγηματικής διατύπωσης, και η αναγωγή σε έννοιες. Επιλέγει, ως τρόπο απεικόνισης,
τον «τρόμο του κενού», αυτού του συμπαγούς στοιχείου κάλυψης του
χώρου, του «horeur du vide», που συναντούμε σε τέχνες πρωτόγονων
πολιτισμών.

Τα θέματά του, απλά, κοινότοπα, όπως αυγά, κλαδιά ελιάς, πρόσφορα,
καντήλια, φλόγες ανάγονται σε αρχετυπικές, συμβολικές αλληγορίες,
με βιωματική προέλευση και συλλογική πρόσληψη.
Η απαρχή των έργων έχει μια βάση φιλοσοφίας και ποίησης, μιας και
την δεξιοτεχνική, ψευδαισθησιακή ζωγραφική του την εμποτίζει με μια
πνευματικότητα που απορρέει από την βαθιά καλλιέργεια, τη γνώση
και τη μόρφωσή του.

O ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ (1956) ζωγραφίζει από μικρός, από τα
παιδικά του χρόνια, στη γενέτειρά του, το Αγρίνιο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1975-1979), και μετά μια περίοδο περισυλλογής και
κρίσιμων αποφάσεων, σπουδάζει στην ΑΣΚΤ (1983-1989), με δάσκαλο
το Δ. Μυταρά.

Σε όλη την πορεία της τέχνης του μέχρι σήμερα, ο Μποκόρος κινείται
μπαινοβγαίνοντας με άνεση ανάμεσα στην απόλυτη αναπαράσταση
και την διαφυγή προς το έντονα μινιμαλιστικό και εννοιολογικό αισθητικό πεδίο.
Τα έργα της Συλλογής του Σωτήρη Φέλιου, έργα από τις αρχές της
δεκαετίας του ΄90 μέχρι σήμερα, προέρχονται από διάφορες ενότητες, ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της ζωγραφικής του από την
καθαρά παραστατική μέχρι τις πιο εννοιολογικές δημιουργίες.

Από την αρχή της δεκαετίας του ΄80, δημιουργεί έργα εκπληκτικής
αισθητικής ποιότητας, σαν έτοιμος από παλιά, εφαρμόζοντας με άνεση και δεξιοτεχνία, παλιές , κλασικές τεχνικές με μολύβι, αβγοτέμπερα,
υδατογραφία, λάδι σε χαρτί, σε πανί, σε ξύλο. Έχει τη δυνατότητα να
αναπαράγει τον πραγματικό, ορατό κόσμο, με τέτοιες λεπτομερείς καταγραφές, που ο ρεαλισμός του, με στοιχεία ιδεαλιστικής εξύψωσης,
αγγίζει τα όρια της απόλυτης ψευδαίσθησης. Γυναικείες φιγούρες, αντικείμενα και εσωτερικά με σκηνές (Γυμνό Ζευγάρι ξαπλωμένο ή Ζευγάρι
ξαπλωμένο, 1989), αναπτύσσουν στοιχεία της αναπαράστασης, με μια
ηδονική διάθεση, αναμέτρησης του ζωγράφου με την αληθοφάνεια
της υλικής, απτικής απόδοσης της σάρκας, της υφής των υφασμάτων,
των τοίχων, των αντικειμένων, και με ταυτόχρονη μέριμνα ανάδειξης
της δύναμης και της σημασίας της στιγμής, του βιώματος, της αποτύπωσης μιας προσωπικής ερμηνείας της πραγματικότητας.

Τα έργα Ψωμί, του 1997, Προσφορά, του 1998, Φλόγες και μπουκάλι, της
επόμενης χρονιάς, ή η Διπλωμένη πετσέτα (1991-92), έργα εκτελεσμένα
με λάδι σε ξύλο, αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα του συνδυασμού αναπαραστατικής αισθητικής με υψηλές ζωγραφικές ποιότητες
και συμβολικές προεκτάσεις.
Δύο πορτρέτα, σε διάστημα δέκα χρόνων, αποκαλύπτουν, με ομοιότητες και διαφοροποιήσεις, την πορεία της ζωγραφικής του εξέλιξης.
Το Πορτρέτο του Σωτήρη Φέλιου, του 1999, λάδι σε πανί κολλημένο σε
ξύλο, αναδεικνύει, μέσα από την εκφραστικότητα της προσωπικότητας του μοντέλου που προβάλλει από το ξύλο, ως ψευδαισθησιακό
όραμα, τη φορτισμένη αισθητική πρόταση. Ακόμη, σε μια συνεύρεση
έννοιας και εικόνας, αντιπαραθέτει την έννοια της αποτύπωσης και
της ενσωμάτωσης της εμπειρίας, της εμπειρίας και του βιώματος του
χρησιμοποιημένου ξύλου, που φέρει εντός τον χρόνο της «ζωής» και
της ύπαρξής του ως υπόστρωμα και της εμπειρίας και της ζωής του
εικονιζόμενου άντρα πάνω σ΄ αυτό.

Ήδη από το 1989, με τα μινιμαλιστικής έμπνευσης, μεγάλων διαστάσεων έργα Κόκκινη κλωστή και Πανί κρεμασμένο στον τοίχο, επιχειρεί με
επιτυχία την μετάβασή του σε πιο εννοιολογικές επεξεργασίες. Επιλέγει την αποδόμηση της αναπαραστατικής διαδικασίας, διερευνώντας
πεδία μινιμαλιστικών διατυπώσεων. Η ίδια αυτή διάθεση συνεχίζεται
και στη σειρά έργων Κλίνη του 1993-94, με διάφορες τεχνικές, με μολύβι σε χαρτί, λάδι σε πανί, λάδι σε πανί και ξύλο, σχεδιάζοντας ακόμη
και με χώμα.

Το Πορτρέτο της Μυρσίνης, του 2008, με τη λεπτότητα και την ακρίβεια
του ρεαλισμού του, αποτελεί ένα εξαιρετικής ποιότητας «αχειροποίητο» έργο που τείνει στο αληθινό και γι’ αυτό ωραίο.
Η ενότητα των δέκα μικρών έργων με τίτλο Μαύρο πρόσωπο φως,
του 2001, αποτελεί ένα δοκίμιο στη ζωγραφική σκέψη και πράξη του
Μποκόρου, ένα hommage στα πρότυπά του από τον Van Gogh στον
Malevich. Αποτελεί έναν εμπνευσμένο σχολιασμό του αισθητικού και

Ο Jacques Derrida, μιλώντας για την αποδόμηση, αναφέρει δύο στρατηγικές, δύο τρόπους για την εφαρμογή της: Η μια επιχειρεί την εκρηκτική ρήξη με το παρελθόν και την αλλαγή «περιοχής», ενώ η δεύτερη επιχειρεί την έξοδο, και την εφαρμογή της αποδόμησης με την
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εννοιολογικού πλαισίου της τέχνης του, με σύνθετους, πολυεπίπεδους
συνειρμούς και συμβολισμούς από το λευκό στο μαύρο, στο πλαίσιο,
στο παράθυρο, στην αναπαράσταση, στο φως, στο σκοτάδι, στη σκιά,
στο βλέμμα, στην δημιουργία, στην ύπαρξη.

Τα έργα Βάντα, του 1985, και Λόφος με ελιές, του 1994, προδίδουν επιδράσεις καλλιτεχνών όπως ο Κόντογλου και ο Παπαλουκάς, που αποτελούν τους προδρόμους της Γενιάς του ΄30 και καλλιτέχνες που ανανέωσαν με το έργο τους την ελληνική ζωγραφική. Ο Παπανικολάου
δείχνει να αφομοιώνει με δημιουργικό τρόπο τη διττή πρόταση της
γενιάς αυτής, η οποία αντλεί από την ελληνική διαχρονική παράδοση,
ενσωματώνοντας και αξιολογώντας εξίσου τις νεωτεριστικές προτάσεις του μοντερνισμού, ο οποίος νωρίτερα είχε οικειοποιηθεί στοιχεία
της ελληνικής τέχνης.

Το μεγάλων διαστάσεων τρίπτυχο του 2004 με τίτλο Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου φωτισμένη, εκτελεσμένο με λάδι πάνω σε σάκους μεταφοράς καπνού, αποτελούσε μέρος της εγκατάστασης Το Αδιάβαστο
Δάσος που εκτέθηκε την ίδια χρονιά στη γκαλερί Ζουμπουλάκη. Οι
τρεις διαφορετικές εκδοχές τμημάτων ακρωτηριασμένων ανδρικών
κορμών έχουν ομοιότητες με την ενότητα των δέκα προηγούμενων
έργων.

Στη Βάντα οικειοποιείται στοιχεία από τα Φαγιούμ, από την αρχαία
ελληνική, τη βυζαντινή, αλλά και την τέχνη της ελληνικής παράδοσης.
Ενώ στο Γυμνό του 1998, με τη γυμνή, αποκοιμισμένη νέα, επεξεργάζεται στοιχεία τόσο από την ελληνική παράδοση, όσο και από γαλλικές
επιρροές καλλιτεχνών, όπως ο Bonnard ή ο Matisse.

Τα έργα διερευνούν πληθώρα εννοιών, όπως το υλικό και το άυλο,
το ορατό και το αόρατο, το πραγματικό και το ψευδαισθησιακό, το
φωτεινό και το σκοτεινό, το ανάγλυφο και το επίπεδο-συμπαγές, ενώ
σίγουρα θέτουν τη διάσταση ζωής και θανάτου, χρόνου και άχρονου, φθοράς και αφθαρσίας, μνήμης (ακόμη και στο χρησιμοποιημένο
υπόστρωμα) και λήθης.

Σε όλη αυτήν την 25ετία, ο ζωγράφος καλλιεργεί ένα νέο είδος ηθογραφικής ζωγραφικής, με θέματα από τη φύση, τη θάλασσα, τα νησιώτικα τοπία, τις γραφικές σκηνές, τις όψεις του αστικού τοπίου.
Ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη, την ανανέωση
της ματιάς, τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις, σε έργα με το ίδιο
ακριβώς θέμα και απόσταση δώδεκα χρόνων, όπως συμβαίνει με έργα
όπως τα Βάρκα με τη σκιά της, του 1995, και του 2007, αντίστοιχα. Η ίδια
πανοραμική, οπτική γωνία, ή ίδια απεραντοσύνη της θάλασσας, η ίδια
σχέση υγρού στοιχείου και τμήματος του οικοδομήματος, το ίδιο παιχνίδι της αγκυροβολημένης βάρκας και της σκιάς της, την ίδια στιγμή
της ημέρας, κι όμως η νεότερη εκδοχή εισάγει μια ηθελημένη αντίθεση.
Η πιο αφηγηματική, πιο περιγραφική και πιο ρεαλιστική αριστερή γωνία
του οικοδομήματος με τους ανθρώπους έρχεται σε έντονη αντίθεση
με τη θάλασσα που λαμπυρίζει κάτω από το παιχνίδισμα του φωτός,
αντανακλώντας τον όγκο της, ενώ παρουσιάζεται ως κάθετος γαλανός, λαμπερός τοίχος, ως φόντο που περιορίζει τον ορίζοντα.

Τέλος, στα έργα Φώτα πολύχρωμα, του 2005, και Έξοδος, του 2006, με
πληθώρα συμβολισμών, επανατοποθετεί το θέμα της φλόγας, του φωτός της μνήμης και της παράδοσης.
Ο στοχαστής ζωγράφος Μποκόρος, σε όλη την πορεία του στην τέχνη, με καθαρές νύξεις αναφέρεται στα πρότυπά του, από τους αρχαίους Έλληνες ζωγράφους, τους ζωγράφους των Φαγιούμ, τον da Vinci,
τον Vermeer, τον Θεόφιλο, τον Γιαννούλη Χαλεπά, τον Τσαρούχη, τον
Malevich, τον Giacometti, και άλλους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα.
Και για να επανέλθουμε στην αποδόμηση και την παραμονή του Μποκόρου στην ίδια «περιοχή» του υπάρχοντος οικοδομήματος, διαπιστώνουμε την πίστη του στην αναπαράσταση, με βάση την κυριαρχία
της έννοιας με αναγωγές. Τελικά, το έργο του Χρήστου Μποκόρου,
όταν επιχειρεί την ανανέωση και τη λάμψη του καινούργιου, αποτελεί simulacrum, εικόνα δηλαδή μιας ψευδαισθησιακής ομορφιάς, της
οποίας η γοητεία μοιάζει να υποκαθιστά την πραγματικότητα, simulacra
εμποτισμένα με αρχέτυπες, συμβολικές, αλληγορικές προεκτάσεις.

Δύο άλλα έργα της συλλογής, το Κύθνος, του 2002, και το Η κηδεία,
του 2008, συγκεντρώνουν άλλα κοινά χαρακτηριστικά των αναπαραστατικών επεξεργασιών και επιδιώξεων του ζωγράφου. Το περιγραφικό
σχέδιο έχει δύναμη και αυτονομία, αγκαλιάζει τις μορφές, αποδίδει τον
όγκο, το βάθος, τον ορίζοντα, περιγράφει τα επίπεδα, τις διακυμάνσεις,
τις λεπτομέρειες αντικειμένων, ανθρώπων, τοπίου.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1959) αποφοίτησε από την ΑΣΚΤ
το 1985, όπου μαθήτευσε κοντά στους Γ. Μόραλη και Δ. Μυταρά. Από
νωρίς κατέκτησε σταδιακά ένα προσωπικό ζωγραφικό ιδίωμα, που τον
κατατάσσει σε μια σύγχρονη αντίληψη ζωγραφικής, με αποστάσεις
τόσο από την παραδοσιακή, συντηρητική αναπαραγωγή παλαιών τύπων, όσο και από κάποιου είδους πρωτοπορία. Σύγχρονη, τόσο ως
προς την απόλυτη κυριαρχία στη θεματογραφία των σκηνών από την
καθημερινή αστική πραγματικότητα της εποχής μας, όσο κυρίως και
ως προς την εικαστική όραση αυτής της πραγματικότητας, αλλά και
ως προς τις αισθητικές αξίες, που χαρακτηρίζουν τις συνθέσεις του.

Είτε στον άπλετο ήλιο (το πρώτο) είτε στη δύση (το δεύτερο), συμμαχεί με τη χρωματική καθαρότητα, την ευκρίνεια, τις διαβαθμίσεις
φωτός. Καθιστά το απλό σημαντικό και στο δραματικό προσδίδει μια
λεπτή, ανάλαφρη διάσταση, όπως οι λουόμενοι δίπλα στις μαυροφορεμένες γυναίκες της πομπής της κηδείας, οι βαρκούλες που αρμενίζουν ή το αεροπλάνο που διακόπτει την τραγικότητα, μέσα από μια
λεπτομερή καταγραφή της διαφορετικής συνολικής καθημερινότητας.
Το οπτικό σημείο θέασης τοποθετείται ψηλά, έχει εποπτική σχέση με
τη σύνθεση και, κατά συνέπεια, είναι απομακρυσμένο από τα δρώμενα.
Δίνει τη δυνατότητα της παρατήρησης, αλλά μένει απόμακρο.

Η Συλλογή του Σωτήρη Φέλιου διαθέτει πληθώρα έργων του Κ. Παπανικολάου, παρακολουθώντας την εικαστική του πορεία από την αποφοίτησή του από τη Σχολή μέχρι τη σημερινή του παραγωγή.

Τέλος, τα έργα της δεκαετίας του 2000 παρουσιάζουν μια ιδιότυπη
αστική ηθογραφία, εστιασμένη στις ποικίλες δραστηριότητες του
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σύγχρονου ανθρώπου των πόλεων. Τα έργα Γυναίκα σε μπαλκόνι με
χαλί, του 2003, Κόκκινο καφενείο, του 2001-03, Καφενείο, του 2002, Εν
πλω του 2003, θεματικά αναπαράγουν στιγμιότυπα, ανθρώπους, κυρίως νέους, που ταξιδεύουν, περπατούν, συνομιλούν, πίνουν, σκέπτονται,
αγκαλιάζονται, αντιδρούν, χαζεύουν.

δυνατό σχέδιο, αλλά και ευχέρεια και καθαρότητα στη χρωματική επεξεργασία. Πολύ περισσότερο διαθέτει τη δυνατότητα να δημιουργεί
και να επιβάλλει μια πρόταση αλληγορικών αναγνώσεων των έργων
του, αποδίδοντας ακόμη και τις ψυχικές διαθέσεις των πορτρέτων του,
καθώς και μια πνευματικότητα στην τέχνη του.

Οι συνθέσεις χτίζονται με μια γεωμετρικότητα, με ελλειπτικά σχήματα, με αφηγηματική παρατακτικότητα, με οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες, που οριοθετούν τον χώρο, με έμφαση στο στοιχειώδες και
ουσιαστικό και, ταυτόχρονα, με μια προσπάθεια λεπτομερειακής καταγραφής. Η ολιγοχρωμία και η προσήλωση σε πλατιές ενιαίες στατικές
χρωματικές επιφάνειες, η ομογενοποίηση των επιπέδων και του χώρου,
συνδιαλέγονται αντιθετικά με την ανάλαφρη επινόηση του φευγαλέου,
του αποσπασματικού, του συγκυριακού.

Στη δεκαετία του ’90, η απόδοση των πορτρέτων υπακούει, όπως προκύπτει και από αντίστοιχες προσωπογραφίες της συλλογής, σε μια
λογική διάλυσης της μορφής και ενοποίησής της με τον περιβάλλοντα
χώρο και τον τοίχο του φόντου.
Το πορτρέτο της Ελισάβετ (Σπουδή πορτραίτου) του 1998-2000, με το
λευκό γιακαδάκι στην αριστερή γωνία της σύνθεσης, αφήνει ελεύθερο
όλο τον χώρο δεξιά να αναπτύξει τα έντονα χοντροκόκκινα με τα ροδαλά σβησίματα, τις επαλείψεις και τα τρεξίματα της πάστας. Παρά τη
θαμπή ενοποίηση του κόκκινου τοίχου και το σβήσιμο του σώματος,
σε μια διαδικασία αφαιρετικού περάσματος από το μαύρο στο κόκκινο, καταφέρνει να διατηρήσει το έντονο, μελαγχολικό βλέμμα, προς τα
αριστερά, του μοντέλου.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες σειρές των τελευταίων ετών, το έργο Ο
δρόμος, του 2003-04, διαθέτει όλες τις ζωγραφικές αρετές και τα χαρακτηριστικά των έργων που αναπαριστούν τη σύγχρονη αστική ζωή
των μεγαλουπόλεων που προαναφέραμε. Εδώ, το φευγαλέο, το συγκυριακό, το αποσπασματικό, στη σύνθεση, στην απόδοση των μορφών,
των επιπέδων, των instantanés των πλάνων, υπονοούν και εμπεριέχουν
τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης αστικής καθημερινότητας, την
κίνηση μέσα από την ακινησία του τυχαίου, την έντονη ροή της ζωής
των πόλεων.

Στο Απρόσκλητο βλέμμα, του 2002, ποζάρει το ίδιο γυμνό μοντέλο,
σε εμβρυακή στάση, πάνω στο γνωστό καναπέ του εργαστηρίου του
ζωγράφου. Το χρώμα, με μαεστρία στον τοπικό τόνο, και παρά τη σχεδιαστική αρτιότητα, εφαρμόζεται με φειδώ, αφήνοντας τη φέρουσα
επιφάνεια του μουσαμά εμφανή. Η οξύτητα του βλέμματος του μοντέλου, παρά το γεγονός ότι μόλις διακρίνεται το αριστερό μάτι, και
η σχεδιαστική δεινότητα του Ρόρρη, καθιστούν την αναγνώριση του
μοντέλου δυνατή και την αναγνώριση του ζωγράφου ως εμπνευσμένου ρεαλιστή.

Η εικαστική πρόταση του Κ. Παπανικολάου διαθέτει μια πρωτοτυπία
και μια πολυεπίπεδη καθαρότητα στο σχέδιο, στη χρήση του χρώματος, στη σύνθεση, στη δημιουργία επιπέδων, στις διαβαθμίσεις φωτός
και στη χρήση της σκιάς, μια καθαρότητα της έννοιας της ζωγραφικής
αναπαράστασης, και τελικά της ζωγραφικής πράξης.

Το ίδιο έντονο και διαπεραστικό βλέμμα, αν και δεν αντικρίζει τον
θεατή, παρατηρούμε σε ένα τρίτο έργο, το Ελισάβετ, του 2002. Το
μελαγχολικό, βουβό αυτό βλέμμα αναδεικνύει την επικοινωνία σιωπής,
ανάμεσα στον ζωγράφο και το μοντέλο κατά την ατελεύτητη διάρκεια
της δημιουργίας. Στο εσωτερικό του εργαστηρίου του Ρόρρη, καθισμένη στο κέντρο του γνωστού καναπέ, βρίσκεται χαλαρά καθισμένη
η Ελισάβετ, γυμνή, με μαύρα παπούτσια, και τα χέρια ακουμπισμένα
δίπλα στο σώμα πάνω στον καναπέ. Το βλέμμα, ίσια μπροστά, ενώ το
αριστερό χέρι συσπάται, σφίγγοντας τον καναπέ. Στο δωμάτιο στα
αριστερά ένα έπιπλο με συρτάρια κι ένα παράθυρο, στα τζάμια του
οποίου αντανακλάται το φως μιας λάμπας. Στα δεξιά ένα καλυμμένο
παράθυρο και στον τοίχο τρεις ασπρόμαυρες φωτογραφίες κάθετα
τοποθετημένες. Η σχέση του θεατή με τον χώρο επιτυγχάνεται με
την ένταση της «επικέντρωσης» στο ξύλινο δάπεδο, και στο χλομό,
άρρωστο χρώμα των τοίχων, ενώ, μέσα από το εξωτερικό, φυσικό ξεγύμνωμα του μοντέλου, επιτυγχάνεται η αποκάλυψη της εσωτερικής
του υπόστασης.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ (1963) συμμετέχει στη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου
με σύγχρονες τοπιογραφίες, νεκρές φύσεις, αλλά κυρίως με εξαιρετικά πορτρέτα, ξεχωριστές προσωπογραφίες και ιδιαίτερα γυναικεία
γυμνά.
Με δασκάλους στην ΑΣΚΤ τον Π. Τέτση και τον Γ. Βαλαβανίδη από
το 1982 έως το 1987 και στη συνέχεια στην Ecole des Beaux-Arts του
Παρισιού με τον Cremonini, αναπτύσσει το καλλιτεχνικό του ταμπεραμέντο, μέσα από μεταμοντέρνες αναζητήσεις εστιασμένες στον ρεαλισμό της μορφής, των αστικών όψεων, των επιλεγμένων τοπίων, των
αντικειμένων και, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, των πορτρέτων
και γυμνών μοντέλων στο εργαστήριό του.
Διαχρονικοί δάσκαλοί του οι Velazquez, Van Gogh, Chardin, Courbet,
που η συστηματική, εμπνευσμένη μελέτη του έργου τους του προσφέρει μια κριτική, πολυεπίπεδη, ενδυναμωμένη οικειοποίηση των προτύπων του.

Το έργο έχει ουσιαστικές ομοιότητες με το Πορτρέτο της Τατιάνας
Αβέρωφ, της ίδιας χρονιάς, ως προς την σκηνοθεσία του χώρου, τις
υπαινικτικές νύξεις ως προς την πλαισίωση του μοντέλου από οικεία
χαρακτηριστικά ή το έπιπλο με τα συρτάρια. Η ανάγνωση του έργου
Ποιητική του χώρου του Gaston Bachelard επηρέασε τον ζωγράφο
την περίοδο αυτή, που θέλησε, μέσω της ύπαρξης των συρταριών, να

Διαθέτει ταλέντο, που γίνεται αντιληπτό κατά κοινή ομολογία των δασκάλων της ΑΣΚΤ, με την εμφάνισή του στη σχολή. Διαθέτει, ωστόσο
, και μια προωθημένη αντίληψη επαναπροσδιορισμού της ρεαλιστικής,
υποκειμενικής απόδοσης της αντικειμενικής πραγματικότητας. Διαθέτει
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υπαινιχθεί την κρυψώνα των ενδόμυχων μυστικών. Ακόμη, η επιθυμία
του ζωγράφου ήταν, παραθέτοντας τα συρτάρια, μεταφορικά, ως ένα
δεύτερο χώρο μέσα στον χώρο, να αποτίσει ένα μικρό φόρο τιμής
στον αγαπημένο του Chardin.

στέκει η ανδρική φιγούρα με σκέπη ένα τραπέζι με αντικείμενα.
Στα αριστερά διακρίνεται η αινιγματική επιγραφή «Το ναυάγιο της
οικειότητας», ενώ στα δεξιά της βάρκας αναγράφεται ο τίτλος του
έργου: «Ο σεισμός».

Η ορατή πραγματικότητα, με αναγωγές και υπαινικτικές διεργασίες,
μέσα από εικαστικές αξίες, «ενδύεται» την υποκειμενική συνθήκη του
Ρόρρη. Η διαδικασία δημιουργίας των προσωπογραφιών, αλλά και το
ίδιο το αποτέλεσμα, μοιάζει να είναι προϊόν μιας «εικαστικής ψυχανάλυσης», στον γνωστό καναπέ του εργαστηρίου του καλλιτέχνη.

Στη δεκαετία του ΄90, η θεματογραφία του εξελίσσεται από έναν καθαρά βιωματικό μονόλογο σε μια πιο στοχαστική, ονειρική, υπαρξιακή
διατύπωση, με προεκτάσεις σουρεαλιστικές. Δύο ερωτικές σκηνές, στα
έργα Εραστές μπροστά απ’ τη βιβλιοθήκη –έργο που ολοκληρώθηκε σε
μια δεκαετία (1996-2005)– και Εραστές του 2005, της ίδιας χρονιάς,
αποκαλύπτουν την εξελικτική πορεία του καλλιτέχνη, μιας πολυσήμαντης ζωγραφικής, σε επίπεδο επεξεργασίας θεματολογικής, μορφικής,
αισθητικής.

Ο καλλιτέχνης επιτυγχάνει, σε καθένα από τα μελετημένα αυτά πορτρέτα του, με υπαινικτική ένταση μορφής και χώρου, την απόδοση
μιας σύνθετης διάστασης στην ερμηνεία των ανθρώπινων χαρακτήρων, με εσωτερικότητα, πνευματικότητα, αλλά και ερμητικότητα.

Στο πρώτο έργο αναγνωρίζουμε μια συνολική πρωτοτυπία που ανάγει
το ουσιώδες σε κυρίαρχο σε ό,τι αφορά τη σύνθεση, την απόδοση των
μορφών, το περίγραμμα, τη στάση των κορμιών, τη σχέση φόντου και
πρώτου επιπέδου, τη χρήση του χρώματος, του όγκου και του χώρου.
Στο δεύτερο, σε ένα ενοποιημένο μαύρο φόντο λάμπει η λευκότητα
του σχηματοποιημένου κρεβατιού, που υποδέχεται το σύμπλεγμα συνεύρεσης των εραστών. Το μινιμαλιστικό περιβάλλον-περίβλημα δεν
εμποδίζει τον ζωγράφο να αποδώσει με γενναιοδωρία και εκφραστική
δεινότητα τα λεπτομερή χαρακτηριστικά και την εκφραστικότητα των
συναισθημάτων κυρίως της γυναικείας μορφής, προτάσσοντας μια θεμελιώδη αντίθεση σε όλα τα επίπεδα.

Ο ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΚΑΓΙΑΝ (1957), από τα μέσα της δεκαετίας του
΄80, κάνει δυναμικά την εμφάνισή του και γρήγορα καταξιώνεται ως μια
ιδιαίτερη εκδοχή της παραστατικής ζωγραφικής με έντονα εξπρεσιονιστική γραφή, ανθρωποκεντρική βάση, αυτοβιογραφική προέλευση
και κραυγαλέα υποκειμενική διατύπωση υπαρξιακού περιεχομένου.
Μετά τις σπουδές του στην ΑΣΚΤ (1976-1981), με καθηγητές τους Γ.
Μόραλη και Δημήτρη Μυταρά, μαθητεύει κοντά στον L. Cremonini
(1984-1987) στην Ecole des Beaux-Arts του Παρισιού. Μέσα από ένα
κράμα επιδράσεων, καταλήγει σε ένα έντονα προσωπικό ιδίωμα.

Στα έργα της δεκαετίας του 2000, ο Σακαγιάν περνά θεματολογικά σε
μια παρουσίαση-παρατήρηση της ζωής των άλλων. Με ίδια εργαλεία
και ίδια τοποθέτηση ανίχνευσης ψυχολογικών καταστάσεων και εσωτερικών διεργασιών μιας έντονα υπαρξιακής προσέγγισης, ξεδιπλώνει
μια διάθεση σχολιασμού της συλλογικής σύγχρονης πραγματικότητας
που τον περιβάλλει.

Από την αρχή της καριέρας του καταδεικνύει μια σημαντική ικανότητα
να μεταπλάθει τα συναισθήματά του σε έντονα φορτισμένες εικόνες.
Στα έργα του εκθέτει τον ιδιαίτερο ψυχισμό του, αναπαριστώντας τον
πόνο, τη θλίψη, τη μοναξιά, την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης
με έναν παροξυστικό τρόπο, ξεκινώντας από τη συστηματική καταγραφή του συγκινησιακά φορτισμένου πορτρέτου της μητέρας του.
Δημιουργεί εικόνες απαισιόδοξες, συχνά εφιαλτικές, με έντονη μορφική παραμόρφωση, έντονα χρώματα και έναν οπτικά μεταμορφωμένο
χώρο.

Στο μικρών διαστάσεων έργο Εργαζόμενοι στους υπολογιστές, του 2000,
πιστός στις δημιουργικές εμμονές των προηγούμενων δεκαετιών του,
προχωρεί σε μια ανανεωμένη πρόταση σε όλα τα επίπεδα, της εννοιολογικής, μορφικής, τεχνικής, αισθητικής του προσέγγισης.

Η Συλλογή του Σωτήρη Φέλιου προσμετρά δεκάδες έργων του ζωγράφου, ένα μικρό αριθμό της δεκαετίας του ΄80 και του ΄90 και
μεγαλύτερο αριθμό της τελευταίας δεκαετίας. Τα έργα Γυναίκα σε ταράτσα, του 1984, και Κορίτσι, του 1989, δύο τέμπερες, εκτελεσμένες με
γοργές πινελιές, αδρή συνοπτική γραφή και έντονα χρώματα, κινούνται
στο πλαίσιο μιας προσωπικής εξπρεσιονιστικής έκφρασης.

Το Ασανσέρ, του 2003, αν και γενικά πιο ήπιων τόνων, παρουσιάζει συγγένειες με το προηγούμενο ως προς τη δημιουργία ενός μυστηριακού
χώρου, μιας αινιγματικής κατάστασης και μιας τρομακτικής αίσθησης
και ατμόσφαιρας. Ακόμη έχει ομοιότητες ως προς την ιδιαίτερη, ενοποιημένη χρήση του χρώματος, με ενιαίες σβησμένες εκτάσεις και την
ελευθερία στην απόδοση των μορφών.

Σε έργα της δεκαετίας του ΄90, όπως στο Ο χωριάτης, του 199092, και Ο σεισμός, του 1992-94, με γαιώδη χρώματα και μια ενιαία
αντιμετώπιση του χρώματος, τόσο ως προς την απόδοση του φόντου, όσο και ως προς τις μορφές ή τα αντικείμενα, προχωρεί
αργά και σταδιακά σε νέες διατυπώσεις. Στο Ο σεισμός, αν και
καταθέτει μια φαινομενικά απλοϊκή προσέγγιση, περνά μέσα από
μια αινιγματική ατμόσφαιρα, σε πιο ενδόμυχες αναφορές μιας περιγραφικής αφήγησης. Αξίζει να επισημάνουμε την παρουσία μιας
σχεδόν σβησμένης επιγραφής στα αριστερά της βάρκας, όπου

Στον αντίποδα των προηγούμενων βρίσκονται δύο έργα: το μικρών
διαστάσεων Ο ύπνος, του 2002 και το μεγάλο έργο In Paradisum, του
2006. Την αγωνία των προηγούμενων έργων διαδέχεται η ηρεμία, η
φωτεινότητα, η καθαρότητα, έστω και μέσα από την ήρεμη θλίψη της
μορφής, σε όλα τα επίπεδα –σύνθεσης, σχεδίου, χρώματος, μορφής,
θέματος.
Σε δύο τελείως διαφορετικά έργα της παραγωγής του 2008 εντοπίζουμε τόσες διαφορές, όσες και ομοιότητες. Πρόκειται για τα Desparate
Man Ι και Αυτοκίνητα. Οι ομοιότητες αφορούν την τεχνική ως προς τη
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χρήση βινυλικού, λαδιού και φύλλου χρυσού σε μουσαμά και την επεξεργασία του χρώματος. Διαφορές εντοπίζονται στη θεματογραφία,
στην απόδοση των μορφών, στον ρόλο του σχεδίου, στην αίσθηση
που δημιουργείται στον θεατή.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η πολυμορφία εκφραστικών μέσων, η
συνύπαρξη τάσεων, επιλογών, προτάσεων, καθώς και η νέα προσέγγιση παλαιοτέρων «ανακαλύψεων», χωρίς ουσιαστικούς νεωτερισμούς,
αποτελεί ένα γεγονός. Η υπέρβαση των σκοπών, των μέσων της χρονικής στιγμής της δημιουργίας, καθώς και η επιβολή μιας κυρίαρχης
ιδέας, σε επίπεδο μορφής και περιεχομένου, πάντα αποτελεί κριτήριο
της μεγάλης τέχνης. Ένας τέτοιος προσδιορισμός της απαρχής μιας
νέας, τέτοιας τέχνης δεν είναι ορατός στη σημερινή εποχή. Κριτήριο
αξιολόγησης παραμένει μόνο η ποιότητα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, στα έργα του Σακαγιάν κάνει την
εμφάνισή του το θέμα των θεατών, θέμα που συναντάται σε πολλές
εκδοχές στη Συλλογή του Σωτήρη Φέλιου. Ένα πλήθος θεατών, παρατακτικά δοσμένο, μια επίπεδη ομαδοποίηση ατόμων, είτε πρόκειται για
ενήλικες, είτε για παιδιά. Αποσπασματικές φιγούρες, δοσμένες άλλοτε
με έντονο χρώμα κι άλλοτε με επίπεδο γραμμικό σχέδιο, παρατηρούν,
δημιουργώντας ένα παιχνίδι βλεμμάτων, μια ποικιλία εκφράσεων, κατευθύνσεων, διαθέσεων, προθέσεων: μια σύγχρονη ομαδική προσωπογραφία αποδεσμευμένη από καθετί το περιττό, προτάσσοντας ένα
είδος εμπειρίας της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η έκθεση της Συλλογής Φέλιου προσφέρει ανάγλυφα την πορεία, την
εξέλιξη, αλλά και μια επανατοποθέτηση, των συγκεκριμένων καλλιτεχνών μετά από δύο δεκαετίες.
Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική.
Δρ. Λίνα Τσίκουτα-Δεϊμέζη
Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης

«Μια διανοητική ανάλυση αυτής της αντίφασης του τι βλέπω ενώ βλέπουν,
ένας καθρέφτης μεσ’ τον καθρέφτη, τα βλέμματα, οι άλλοι, η ταξινόμησή
τους, η τάξη τους ή η αταξία τους ή η άτακτη θέση τους. Μια λαιμαργία για
τον λεκτικό-υλικό πλούτο της γλώσσας εδώ π.χ. ανάλογη της παλέτας της ζωγραφικής και μ’ ό,τι μπορεί να θυμίσει-συνδέσει ο μεταξύ τους λαβύρινθος»,6
εξηγεί ο ζωγράφος.

1. Από τα τέλη της δεκαετίας του ΄70 έως τα τέλη του ΄80 μαθητεύουν διαδοχικά
κοντά στον L. Cremonini. Με την επιστροφή τους και την εμφάνισή τους στα
εικαστικά πράγματα της Ελλάδας, γίνονται γνωστοί και ως «Κρεμονινάκια».
Άλλοι ζωγράφοι που μαθήτευσαν κοντά στον ίδιο δάσκαλο είναι οι: Βερούκας,
Ηλιοπούλου, Μισούρας, Νταούλας, Τσακάλη, Φιλοπούλου, Χατζηλάκου.

Τα έργα του Σακαγιάν της Συλλογής παρουσιάζουν την εξελικτική
πορεία ενός διαλόγου ανάμεσα στον άνθρωπο-υποκείμενο και τον
καλλιτέχνη.

2. Dictionnaire de l’ Art Moderne et Contemporain, Παρίσι, σ. 148
3. Tsikouta Magdalini, Les influences dans la peinture grecque après 1945,
διδακτορική διατριβή, Université Paris IV Sorbonne, Παρίσι 1991, τ ΙΙΙ, σ. 557-559.
4. «Νέοι Έλληνες ζωγράφοι διαδρομές», Πινακοθήκη Δ. Πιερίδη, ΑθήναΠολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, σ. 24.

Οι έξι ζωγράφοι της Συλλογής του Σωτήρη Φέλιου αποτελούν ξεχωριστές, ολοκληρωμένες προτάσεις μιας «ακραίας» παραστατικής
ζωγραφικής, με μακρά εξελικτική πορεία, που σίγουρα κατέχουν σημαντική θέση στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική. Η τέχνη τους, με ειλικρίνεια στις προθέσεις, με γνώση, μελέτη, δεξιοτεχνία, ευαισθησία και
μόχθο, άλλοτε με ανανεώσεις κι άλλοτε με επαναλήψεις και στασιμότητα, εκφράζει την προσωπική υποκειμενική αισθητική τους πρόταση.
Η πρόταση αυτή, με σεβασμό στις παραδοσιακές τεχνικές της ζωγραφικής, αποτελεί μια συνειδητή συνέχεια της παραστατικής ελληνικής
ζωγραφικής στο τέλος του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα.

5. Απόσπασμα κειμένου «Συλλογισμός για την συμμετοχή μου στην έκθεση
‘‘Ταξιδιώτης χωρίς πυξίδα στα ίχνη του Dubuffet’’, για την έκθεση «Συνάντηση
μ΄ένα δημιουργό», Κέντρο Georges Pompidou, Παρίσι 2002.
6. «Μια συνομιλία του Εδουάρδου Σακαγιάν με τον Μιχαήλ Μήτρα», κατάλογος
έκθεσης, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα 1999, σ. 11.

Για την ιστορία της ζωγραφικής ο μοντερνισμός στάθηκε ένας σταθμός της εξέλιξής της, καθορίζοντας και ανανεώνοντας ρηξικέλευθα
την πορεία της. Μοντερνισμός, πρωτοπορία, avant-garde, μεταμοντέρνο, η εξέλιξη σήμερα με οικειοποιήσεις, «ανακαλύψεις» και προσωπικές προτάσεις αποτελούν μια συνέχεια. Η τέχνη προχωρεί με τις
πρωτοπορίες, με τις κορυφώσεις των νεωτερισμών. Στην ευθεία της
μακρόχρονης, αργής εξέλιξης της ιστορίας της τέχνης όμως, κριτήριο
αποτελεί η ποιότητα των δημιουργών. Για να προκύψει ένας Γιαννούλης
Χαλεπάς προϋπήρξαν αιώνες καλών Τηνιακών μαρμαρογλυπτών που
συνέχιζαν και ανέπτυσσαν μια παράδοση. Από την άλλη, ο πρωτοποριακός καλλιτέχνης της Γενιάς του ΄60 Βλάσης Κανιάρης θέτει σχηματικά τη σημασία της avant-garde, λέγοντας : «Το σημαντικό για τον
καλλιτέχνη είναι να βρει την εξίσωση. Άπαξ και την ανακαλύψει στη
συνέχεια ακολουθούν και οι άλλοι».
Ε ΝΑ H O MMAG E ΣΤ Η ΣΥ Γ Χ ΡΟ ΝΗ ΕΛΛΗ ΝΙ ΚΗ Π ΑΡΑΣΤΑΤ Ι ΚΗ ΖΩΓ ΡΑΦΙ ΚΗ
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έκθεσης (στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα)
ότι «ίσως οι εικαστικές τέχνες να είναι λιγότερο οπτικές και περισσότερο τέχνες της Αφής». Περιγράφει μάλιστα το βλέμμα που «αγγίζει
τα αντικείμενα και νιώθει το φως να κάθεται με τρόπο σωματικό πάνω
στις επιφάνειες των πραγμάτων».

Από τη δεκαετία του εβδομήντα και ύστερα, η ζωγραφική, και ειδικότερα η
παραστατική ζωγραφική, δημιουργεί κατά περιόδους κυρίαρχες τάσεις
στη σύγχρονη τέχνη, ανανεώνοντας και ισχυροποιώντας έτσι τη θέση
της ανάμεσα στις υπόλοιπες καλλιτεχνικές εκφράσεις των εικαστικών
τεχνών. Η τελευταία δεκαετία είναι μια τέτοια περίοδος άνθησης του
ενδιαφέροντος για τη ζωγραφική. Ερωτήματα, όπως ο νέος ρόλος της
ζωγραφικής και ό,τι αντιπροτείνει σε σχέση με τον έντονο και κυρίαρχο στην τέχνη εννοιολογισμό, απασχολούν τον χώρο της σύγχρονης
τέχνης.

Τα επάλληλα στρώματα χρώματος στα έργα –κυρίως τα μεταγενέστερα– αλλά και η εξπρεσιονιστική γραφή καθρεφτίζουν την έμφαση
αυτή στη ματιέρα και την ύλη. Ποσότητες χρώματος πάνω στον καμβά
χτίζουν μια ζωγραφική επιφάνεια που έχει «σάρκα» και φέρει τη μνήμη της ζωγραφικής πράξης. Η οπτική και απτική όψη της ζωγραφικής
συνυπάρχουν.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δουλειά του Στέφανου Δασκαλάκη αποκτά
έναν επίκαιρο χαρακτήρα. Εκτός όμως από την επιλογή του συγκεκριμένου μέσου, υπάρχει και ένα πρόσθετο, ανεξάρτητο ενδιαφέρον, που
εντοπίζεται στον τρόπο δουλειάς του καλλιτέχνη. Ο Δασκαλάκης είναι
ένας από τους λίγους ζωγράφους που δουλεύει από ζωντανό μοντέλο,
είτε αυτό είναι ένα πορτρέτο ή μια ανθρώπινη φιγούρα είτε μια νεκρή
φύση. Ακολουθεί δηλαδή μια παραδοσιακή μέθοδο ζωγραφικής που
ελάχιστοι σύγχρονοι ζωγράφοι εξασκούν συστηματικά.

Στις νεκρές φύσεις –χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες με τα φρούτα
και τους ξηρούς καρπούς που είναι πεσμένα στο πάτωμα– το απτικό στοιχείο και η υλικότητα έρχεται σε αντιπαλότητα με μια εικόνα
φθοράς και εγκατάλειψης. Σαφώς επηρεασμένοι από τις “vanitas” της
ολλανδικής ζωγραφικής, οι πίνακες αυτοί υποδηλώνουν την πάλη της
ύπαρξης απέναντι στη φθορά του χρόνου.

Στη δουλειά του ζωγράφου, η παρατήρηση και η σημασία μιας πραγματικότητας απτής και παρούσας την ώρα της ζωγραφικής πράξης είναι
προϋπόθεση και μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. Το στήσιμο του
μοντέλου στο ατελιέ και η κατάλληλη «σκηνογραφία» της εικόνας απαιτούν και αυτές άλλωστε τη «φυσική» εμπλοκή του ζωγράφου.

Στα γυμνά ή τα ολόσωμα πορτρέτα, που αποτελούν και την πρόσφατη
δουλειά, το δέρμα αποκτά υφή και σχεδόν γλυπτική υπόσταση.
Παρά τη σημασία που αποδίδει στην ύλη και την πραγματικότητα, ο
Δασκαλάκης όμως δεν αποσκοπεί στην αναπαράστασή της. Οι άνθρωποι που βλέπει να περπατούν στον δρόμο, ο κόσμος της καθημερινότητας, μπορεί να λειτουργεί ως έμπνευση για τον ίδιο, σκοπός
όμως δεν είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας αλλά το άυλο στοιχείο –ο ψυχισμός, μια πνευματική ή συναισθηματική κατάσταση αλλά
και στοιχεία καθαρά ζωγραφικά, όπως οι ιδιότητες του φωτός και του
χρώματος.

Ο ίδιος θεωρεί ότι η επιλογή του να ζωγραφίζει από ζωντανό μοντέλο
ίσως να αποτελεί μια αντίσταση στον υπερβολικό εννοιολογισμό που
χαρακτηρίζει όχι μόνο τη σύγχρονη τέχνη αλλά τη ζωή γενικότερα.
Σε μία εποχή που ο ίδιος περιγράφει ως υπερβολικά «διανοητική»,
αντιτάσσει μια ζωγραφική και έναν τρόπο δουλειάς που κινητοποιούν
και καλλιεργούν πρωτίστως τις αισθήσεις. Η ζωγραφική του δεν περιορίζεται σ’ ένα οπτικό αποτέλεσμα αλλά αποτελεί και ένα ερέθισμα
για την αφή.

Η παρουσία του φυσικού λειτουργεί ως ένα είδος πρόκλησης. Θέτει
όρια και με αυτήν την έννοια, είναι, σύμφωνα με τον ζωγράφο, μια μορφή αντίστασης, ένα εμπόδιο. Σύμφωνα με τον καλλιτέχνη, η αντίσταση
αυτή είναι που παράγει και την τόσο επιθυμητή για τον ίδιο ένταση
στη ζωγραφική του. Η ένταση επιτυγχάνεται μέσα από τις έντονες
σκιές, το φως που συχνά αποτυπώνεται σαν να εισέρχεται διαγωνίως (ο ζωγράφος χρησιμοποιεί πάντα τεχνητό φως και όχι το φυσικό

Στις ενδιαφέρουσες και στοχαστικές απόψεις του για την τέχνη, ο
Δασκαλάκης επανέρχεται συχνά στην ιδέα της «υλικής οντότητας της
ζωγραφικής», στη ζωγραφική ως «αντικείμενο» και όχι μόνο ως εικόνα. Ήδη από το 1987, σημειώνει στον κατάλογο της ατομικής του
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θέματα –τους εσωτερικούς χώρους, τις νεκρές φύσεις, τα πορτρέτα
και την ανθρώπινη φιγούρα– υποδηλώνει εξάλλου την προτεραιότητα
στις ιδιότητες της ζωγραφικής και όχι στο θεματικό εύρος.

φως που αλλάζει με την ώρα της ημέρας), και τη ματιέρα. Σε κάποια
ολόσωμα πορτρέτα, η γωνία λήψης που μοιάζει να τοποθετείται ψηλά
στον χώρο, εντείνει τη δραματικότητα και δημιουργεί την εντύπωση
μίας περιδίνησης.

Παρότι εκπρόσωπος της παραστατικής ζωγραφικής, ο Δασκαλάκης
δεν διαχωρίζει την αφαίρεση από την παραστατικότητα, όταν αναλύει
τις ιδιότητες της ζωγραφικής. Οι προκλήσεις και τα «ζητήματα» της
ζωγραφικής παραμένουν τα ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Ένα έργο
παραστατικής ζωγραφικής εμπεριέχει την αφηρημένη τεχνοτροπία,
διότι κάθε κομμάτι της ζωγραφικής επιφάνειας μπορεί να απομονωθεί
και να αποτελέσει ένα αυτόνομο έργο αφηρημένης σύνθεσης. Εντέλει
όμως, η αξία ενός έργου δεν κρίνεται από αποκομμένες λεπτομέρειες
αλλά από το σύνολό του, όπως από τον τρόπο δένουν οι όγκοι, οι
χρωματικές κηλίδες και η ματιέρα μεταξύ τους.

Στα περισσότερα έργα, έχει κανείς την αίσθηση της κίνησης, μια κατάστασης αβέβαιης και ρευστής, μιας υπόγειας και ενίοτε απειλητικής
ατμόσφαιρας. Το σκοτεινό και το βίαιο στοιχείο στη ζωγραφική γοητεύουν τον Δασκαλάκη. Ανάμεσα στους κλασικούς ζωγράφους που
θαυμάζει, ξεχωρίζει τον Nicolas Poussin για τον τρόπο που συνδυάζει
στη ζωγραφική του μια κατάσταση ηρεμίας με μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα υπόγειας έντασης.
Σημαντική μορφή για τον Δασκαλάκη είναι και ο Γιάννης Τσαρούχης
(ο οποίος γράφει ένα μικρό σημείωμα στο έντυπο της πρώτης ατομικής έκθεσης του Δασκαλάκη το 1982). Σε μια εποχή που κυριαρχούσε
η αφηρημένη ζωγραφική, ο Δασκαλάκης θεωρεί αξιοθαύμαστη την
αφοσίωση του Τσαρούχη στο ιδίωμα μιας παραστατικής ζωγραφικής.

Το πότε κρίνει ο ζωγράφος ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί είναι μια
κρίσιμη απόφαση που καθορίζει το τελικό αποτέλεσμα. Αν και πιστεύει
στις συμπτώσεις και στη γρήγορη ολοκλήρωση ενός έργου, ο Δασκαλάκης δουλεύει με επιμονή και για μεγάλο χρονικό διάστημα την κάθε
ζωγραφική επιφάνεια. «Βασανίζει» τη σύνθεση, εναποθέτει το ένα ζωγραφικό στρώμα πάνω στο άλλο αλλά πολλές φορές καταλήγει να
καταστρέψει το ίδιο το έργο. Αυτή η επίπονη δουλειά εξηγεί άλλωστε
τις σχετικά λίγες ατομικές εκθέσεις του ζωγράφου.

Ο Δασκαλάκης, μαζί με κάποιους άλλους παραστατικούς ζωγράφους
της ίδιας περίπου ηλικίας, είναι συνεχιστής αυτής της παραστατικής
ζωγραφικής. Στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας φοίτησε στο ατελιέ του Γιώργου Μαυροΐδη. Στο Παρίσι, όπου μετά τη Λυών, συνέχισε
τις σπουδές του, επέλεξε, το ατελιέ του Leonardo Cremonini, όπου
φοίτησαν και άλλοι Έλληνες παραστατικοί ζωγράφοι της γενιάς του.

Το έργο, πάνω στο οποίο ένας ζωγράφος έχει αφιερώσει ώρες δουλειάς, είναι εκείνο που, κατά τη γνώμη του Δασκαλάκη, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να έχει διάρκεια, να αντέχει σε διαφορετικές
προσεγγίσεις και να παρουσιάζει ενδιαφέρον, ιδωμένο από κοντινή
αλλά και μακρινή απόσταση. Παρ’ όλα αυτά, ο Δασκαλάκης, θεωρεί
ότι ένα έργο παραμένει πάντα ανοιχτό. Αυτό που έρχεται σε τέλος
δεν είναι η σύνθεση αλλά τα όρια του ζωγράφου, οι δυνατότητές του.
Η πρόκληση της ζωγραφικής και η περιπέτεια της ζωγραφικής πράξης παραμένουν ανεξάντλητες. Η δουλειά του Στέφανου Δασκαλάκη
είναι μια διαρκής εξερεύνηση αυτής της ζωγραφικής γλώσσας και μια
άσκηση του βλέμματος πάνω στον πλούτο που εμπεριέχουν οι όψεις
των πραγμάτων.

Η ζωγραφική του Δασκαλάκη διαμορφώνεται σε μια εποχή «επιστροφής του ρεαλισμού» (με την έννοια του όρου ως παραστατικότητα).
Ήδη από τη δεκαετία του εβδομήντα, σημειώνεται μια διεθνής τάση
που αντιδρά στην κυριαρχία του φορμαλισμού και εκφάνσεων της τέχνης όπως ο μινιμαλισμός, και προτείνει μια ζωγραφική παραστατική.
Στις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα, όταν ο καλλιτέχνης επιστρέφει στην Ελλάδα και κάνει την πρώτη του ατομική έκθεση, ο νεοεξπρεσιονισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγχρονης τέχνης. Στα
πρώτα του εκείνα έργα ζωγραφίζει μεγάλους σάκους εμπορευμάτων.
Το θέμα είναι ένα πρόσχημα για να ασχοληθεί ο ζωγράφος με το φως,
τη ματιέρα και τις ποιότητες της ζωγραφικής, τα ζητήματα που τον
απασχολούν αδιάλειπτα από τότε. Η συγκέντρωση σε κάποια μόνο

Αλεξάνδρα Κοροξενίδη

ΣΤ
ΚΩΣΤΑΣ
ΕΦΑΝΟΣ
Π ΑΠ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ
Σ

45
11

Η Ιωάννα κρατώντας τσάντα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 210 x 130 εκ. (αρ. κατ. 26)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

46

ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σ
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Η Μυρτώ με ριγέ φόρεμα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 210 x 130 εκ. (αρ. κατ. 27)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σ

49

Ελένη, 2007
Λάδι σε μουσαμά 211 x 181 εκ. (αρ. κατ. 28)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

50

ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ

11

ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

10

Άννα, 2008
Λάδι σε μουσαμά 110 x 130 εκ. (αρ. κατ. 29)
ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ

11

Νεκρή φύση, 2008
Λάδι σε μουσαμά 50 x 70 εκ. (αρ. κατ. 30)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σ
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Η Άννα με γάντια, 2009
Λάδι σε μουσαμά 160 x 140 εκ. (αρ. κατ. 32)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

56

ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σ
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Ναταλία, 2009
Λάδι σε μουσαμά 160 x 140 εκ. (αρ. κατ. 31)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σ
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εργαστήριο του Γιώργου Μαυροΐδη (1970-74).
Συνέχισε τις σπουδές του στη Λυών και στο Παρίσι (1978-81). Αργότερα
ως ακροατής παρακολούθησε το Εργαστήριο του Leonardo Cremonini
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Ζει και εργάζεται
στην Αθήνα.

1988

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1982
Γκαλερί Συλλογή, Αθήνα (κείμενο Γιάννης Τσαρούχης)
1985
Γκαλερί Αργώ, Αθήνα
1987
Δημοτική Πινακοθήκη, Λάρισα
1992
Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα (κείμενο Μαρίνα
Λαμπράκη- Πλάκα, G. Xuriguera)
1995
Galerie Flak, Παρίσι (κείμενο F. Ferney)
2006
Aίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα (κείμενο Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα)

1990

1991-94

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1975
Πανελλήνιος, Ζάππειο, Αθήνα
1985
Νέοι Έλληνες Ζωγράφοι. Διαδρομές, Αθήνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πινακοθήκη Δ. Πιερίδη
(επιμέλεια Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Μάνος
Στεφανίδης)

1992
1996

ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

60

Ζωγραφική για ένα Τραπέζι, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων
(επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης),
Ελληνική Ζωγραφική 1968-1988, Musée Royal des Beaux
Arts, Βρυξέλλες, οργάνωση Εθνική Πινακοθήκη και
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (κείμενο Δημήτρης
Παπαστάμος)
Vers un Nouvel Humanisme: Jeunes Peintres Grecs à
Paris, Espace des Esselieres, Παρίσι (επιμέλεια Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα)
Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική. Συλλογή Βλάση Φρυσίρα,
Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα, (1991), Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, Δημοτική Πινακοθήκη, Ρόδος,
Αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών, Ύδρα (1992), Βυζαντινό
Μουσείο, Ζάκυνθος (1993), Νεώρια, Χανιά, Γενί Τζαμί,
και Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο, Οργανισμός Λιμένος
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (1994) (επιμέλεια Τάκης
Μαυρωτάς)
Εuropart, Γενεύη (συμμετοχή με Αίθουσα Τέχνης Αθηνών)
Αφιέρωμα στον Περικλή Πανταζή, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ,
Μέτσοβο (επιμέλεια Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου), Φόρος
τιμής στον Paul Verlaine, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πειραιάς

1997

2000
2001
2002
2003

2003-04

2004

Δέκα Έλληνες Παραστατικοί Ζωγράφοι από τη Συλλογή της
Πινακοθήκης Κουβουτσάκη, Casino Knokke, Galerie Jan de
Maere, Βέλγιο και Δημοτική Πινακοθήκη, Θεσσαλονίκη
(επιμέλεια Θάλεια Στεφανίδου, στο πλαίσιο της
«Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης
1997») Δάσκαλοι και Μαθητές. Μια πρόταση ανάγνωσης,
Γκαλερί Αστρολάβος, Αθήνα, Γκαλερί Μεταμόρφωση,
Θεσσαλονίκη (επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης)
Εικαστικό Αφιέρωμα, Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση,
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
2.000 Κονσέρβες, Λιθογραφείο της οδού Πειραιώς, Αθήνα
(επιμέλεια Αλέξης Βερούκας, Νίκη Νικονάνου, Νίκος
Στεφάνου)
Figurazione Europea, Galleria Forni, Μιλάνο (επιμέλεια
Alessandro Riva)
Ανθρωπογεωγραφία Ι, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα
Ζωγραφικές Συγγένειες, Γκαλερί Σκουφά, Αθήνα (κείμενο
Αυγουστίνος Ζενάκος)
Νέα Εικονολατρεία. Θριαμβευτική επιστροφή της ζωγραφικής
αναπαράστασης Fine Arts Καπόπουλος, Αθήνα (επιμέλεια
Χάρης Καμπουρίδης)
Ολυμπιακό Πνεύμα και Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη,
περιοδεύουσα έκθεση, (επιμέλεια Πέγκυ Κουνενάκη)

2005

2006

2008
2009

ΣΤ ΕΦΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Σ
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Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα
(επιμέλεια Μάρθα Χαλικιά)
Reflections from Greece, Absolute Americana Gallery,
St. Augustine, Φλόριντα, Αγώνων Πόλις, Τεχνόπολη
Δήμου Αθηναίων (επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
In Arte Veritas. Πλόες ΧΙ, Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας
Κυδωνιέως, ΄Ανδρος (επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
Ιερή και Βέβηλη. Όψεις της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική
ζωγραφική, Δημοτική Πινακοθήκη, Χανιά (επιμέλειακείμενο Χάρης Καμπουρίδης)
Ωδή στη Μητέρα, Βυζαντινό Μουσείο, Αθήνα, Κ. Π. Καβάφης,
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
Reflections from Greece, The National Arts Club, Νέα
Υόρκη (επιμέλεια Κατερίνα Κοσκινά)
Εν Μηνί Εκατομβαιώνι, Marina Keas Gallery, Τζιά (επιμέλεια
Ίρις Κρητικού)
Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών. Η ιστορία ενός εργαστηρίου,
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων (επιμέλεια Νέλλη Κυριαζή)
Greek Colour. Sixteen Contemporary Artists, Sotheby’s,
Λονδίνο
Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, Hellenic Museum, Μελβούρνη
Υδατογραφώντας το ελληνικό τοπίο, Πινακοθήκη Σύγχρονης
Βαλκανικής Τέχνης, Λήμνος (επιμέλεια Ίρις Κρητικού)

ΤΑΣΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ
ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ο∆Ο
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

© Chr. Mantzavinou
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ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ

11

ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

66

Ζήτω το κανιβαλικό μπουζούκι, η φτιασιδωμένη ναρκισσιστική τέχνη,
ο φασισμός της ασχήμιας (όχι η ασχήμια που παράγει ποίηση).

Ο ζωγράφος ψάχνει το σημαντικό έργο, σκάβοντας ως αρχαιολόγος στο
οικόπεδο του εαυτού του, για το ίχνος της πρώτης εντύπωσης, την παρ-

Τα πουδραρισμένα πορτρέτα με τα 32 ημιχαμογελαστά υπερλουστραρισμένα δόντια των τραγουδιστών της οδού Πειραιώς.

θενιά του βλέμματος. Κοντά σ’ αυτά, οποιαδήποτε ανεπιτήδευτη έκφραση
τέχνης αποτελεί έμπνευση.
Ζω και ζωγραφίζω στην κακοτράχαλη, πανάσχημη πόλη των Αθηνών, βρί-

Η επιστροφή στο καθαγιασμένο εργαστήριο με τα προσωπικά μνημεία
της ιστορίας του ζωγράφου είναι η λύτρωση.

σκοντας ψήγματα έμπνευσης στις ξαφνικές ξαστεριές πνευματικής πολιτιστικής παρουσίας.
Ο ζωγράφος, στενεμένος, αμύνεται στο εργαστήριό του, από τον συνεχή

Ο ζωγράφος-καλλιτέχνης πρέπει να προστατεύσει το στομάχι, τα σωθικά
του, από τόσο άλεσμα κακοφορμισμένης πραγματικότητας και αισθητικής.

βομβαρδισμό του υποπολιτισμού, προσπαθώντας να καθαρίσει την ψυχή

Τάσος Μαντζαβίνος

του και το πνεύμα του.

Απρίλιος 2009

Η ζωγραφική μου αφορά την εμπνευσμένη μελαγχολία και τρέλα, αφορά
τη συννεφιά και το ημίφως, κρύβομαι στον καταρρακτώδη, κτηνώδη ήλιο
που κιτρινίζει τον ουρανό και τα πάντα. Η Αθήνα είναι η πόλη που ευνοεί,
λιγότερο από οποιονδήποτε άλλον, τον ζωγράφο.
Μετά από κάθε έξοδό μου, πρέπει να καθαρίσω τη μνήμη μου από τις
χιλιάδες γυαλισμένες, λουστραρισμένες φάτσες των αφισών με «καλλιτέχνες»-τραγουδιστές.
Ο ζωγράφος αγιάζει.

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

67

Κωπηλατοδρόμοι, 1990
Λάδι σε μουσαμά 60 x 30 εκ. (αρ. κατ. 120)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

68

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

69

Το δέντρο, 1999
Λάδι σε μουσαμά 60 x 35,4 εκ. (αρ. κατ. 125)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

70

Αινείας, 1990
Λάδι σε μουσαμά 60 x 35 εκ. (αρ. κατ. 118)
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

71

Λούνα Παρκ, 2000
Λάδι σε μουσαμά 35 x 60 εκ. (αρ. κατ. 131)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

72

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

73

Βροχή, 2001
Λάδι σε μουσαμά 125 x 125 εκ. (αρ. κατ. 133)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

74

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

75

Μία που αυτοκτονεί, 1999 και 2002
Λάδι σε μουσαμά (δίπτυχο) 70,4 x 60 εκ. (αρ. κατ. 126)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

76

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

77

Πορτρέτο ζωγράφου στο λούνα παρκ, 2003-04
Λάδι σε μουσαμά 130 x 130 εκ. (αρ. κατ. 142)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

78

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

79

Πολεμιστής, 2000-03
Λάδι σε μουσαμά 120 x 114 εκ. (αρ. κατ. 132)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

80

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

81

Ο καλλιτέχνης, 2003
Λάδι σε μουσαμά 100 x 70 εκ. (αρ. κατ. 139)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

82

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

83

Το φιλί, 2005
Λάδι σε μουσαμά 130 x 130 εκ. (αρ. κατ. 147)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

84

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

85

Οι ναύτες, 2006
Λάδι σε μουσαμά 99,5 x 59,5 εκ. (αρ. κατ. 153)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

86

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

87

Αυτή που πέφτει στη θάλασσα, 2001-02
Λάδι σε μουσαμά 55 x 55 εκ. (αρ. κατ. 135)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

89

Σαν θεατρικό, 2006
Λάδι σε μουσαμά 40 x 50 εκ. (αρ. κατ. 155)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

90

Σαν θεατρικό Β’, 2006
Λάδι σε μουσαμά 35,5 x 50 εκ. (αρ. κατ. 156)
ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤ ΖΑΒΙ ΝΟΣ

91

Βιογραφικό (24 έργα σε κοινό πλαίσιο), 2006
Λάδι σε χαρτόνι, 17,8 x 14,8 εκ. το καθένα (αρ. κατ. 152)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

92

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ

1994 Αrt Athina 2, Αθήνα (συμμετοχή με Γκαλερί Τερρακόττα)
Η Απώλεια της Μορφής στο Χώρο, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
(με αφορμή το ομώνυμο δοκίμιο της Ελένης Βακαλό)
1996 Riparte 3, Ρώμη
Ομαδική, Γκαλερί Σελήνη, Κηφισιά
1997 Φυσιογνωμία ενός βιομηχανικού τοπίου, Εργοστάσιο ΒΙΣ, Αθήνα
(επιμέλεια Flavia Nessi, Ίρις Κρητικού)
Σχόλια και Αναφορές, Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα (επιμέλεια
Όλγα Δανιηλοπούλου)
42ème Salon de Montrouge, Παρίσι
1998 Ελληνική Τοπιογραφία. 19ος-20ός αιώνας, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (επιμέλεια Αγγέλα Ταμβάκη)
Art Athina 6, Aθήνα (συμμετοχή με Γκαλερί Τερρακόττα)
Original Replica, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα (επιμέλεια
Ελένη Κυπραίου)
1999 Προσεγγίσεις Ελληνικότητας. Γενιές του ’80 και του ‘90, Πινακοθήκη
Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Στοκχόλμη,
Dalarna Museum, Falun, Σουηδία, Château de Vianden,
Λουξεμβούργο (επιμέλεια Νέλλη Κυριαζή)
Τεσσαράκοντα, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα (επιμέλεια
Ελένη Κυπραίου)
2000 Οινούσσες 2000. Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική: Συλλογή
Χ. Χριστοφή, Ναυτικό Γυμνάσιο, Οινούσσες
Αrt Athina 8, Αθήνα (συμμετοχή με Γκαλερί Νέες Μορφές)
2002 Ματιές μιας χρήσης, a.antonopoulou.art, Αθήνα
2003 Ένα Εικαστικό Ταξίδι, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα
Εγώ, ο Εαυτός μου, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης, Ρέθυμνο
(επιμέλεια Ελένη Κυπραίου)
450+1. Η Μόνιμη Συλλογή, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη
2004 Ελαίας Εγκώμιον, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα (επιμέλεια Λουίζα
Καραπιδάκη)
2006 Καλοκαίρι, μια συνάντηση, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2007 Αυτοπροσωπογραφία ενός άλλου. Τζούλιο Καΐμη (1897-1982), Χώρος
Τέχνης 24, Αθήνα
2008 Θάλασσα. Τέσσερις Ζωγράφοι, Γκαλερί Citronne, Πόρος
Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2009 Ανθρώπινο και Θείο, Πρεσβεία της Γαλλίας, Αθήνα (συνεργασία
του Εθνικού Μουσείου Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Πολιτισμού
της Γαλλίας και του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών, επιμέλεια Λουίζα Καραπιδάκη)

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Τα τέσσερα πρώτα χρόνια της ζωής του
έζησε στο Φάληρο και μετέπειτα στην περιοχή Κάτω Πατήσια, Άγιος
Νικόλαος Αχαρνών. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών (1979-85). Ζει και εργάζεται στο Νέο Ψυχικό.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1984 Γκαλερί 7, Αθήνα
1985 Γκαλερί 7, Αθήνα
1987 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1989 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1993 Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα (εικονογράφηση ποιημάτων
του Λευτέρη Πούλιου)
1994 Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα, Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1996 Γκαλερί Άνεμος, Κηφισιά, Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1997 Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
1999 Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
2000 Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
2002 Γκαλερί Tint, Θεσσαλονίκη
2003 Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
Γκαλερί Β. Μυλωνογιάννη, Χανιά
Γκαλερί Αριάδνη, Ηράκλειο
2004 Γκαλερί Tint, Θεσσαλονίκη
2005 Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
2008 Γκαλερί Tint, Θεσσαλονίκη
Galerie Aliquando, Παρίσι
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1986 2η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου,
Θεσσαλονίκη
1987 3η Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου,
Βαρκελώνη
16η Μπιενάλε Αλεξανδρείας
1988 Συναντήσεις- Επισημάνσεις- Αντιπαραθέσεις, Πινακοθήκη Δήμου
Αθηναίων (επιμέλεια Κώστας Σταυρόπουλος)
1989 17+1, Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1991-4 Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική. Συλλογή Βλάση Φρυσίρα,
Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα (1991), Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Αθηναίων, Αθήνα, Δημοτική Πινακοθήκη, Ρόδος, Αίθουσα Τέχνης
και Συναυλιών, Ύδρα (1992), Βυζαντινό Μουσείο, Ζάκυνθος (1993),
Νεώρια, Χανιά, Γενί Τζαμί, και Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο,
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (1994)
(επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)
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Τα έργα του Χρήστου Μποκόρου μεταδίδουν στον θεατή την ταυτότητα και τις προθέσεις τους με την πρώτη ματιά.

μηχανισμό συγκινήσεων και νοημάτων, και τα υπαινικτικά ερωτήματα
της πρώτης ματιάς πολλαπλασιάζονται σε αλλεπάλληλες κλίμακες.

Τα θέματα είναι πολύ χαρακτηριστικά (ιχθύς, άρτος- πρόσφορο, διπλωμένο σεντόνι ή πρόσωπα μετωπικά προς τον θεατή) και είναι ζωγραφισμένα με εικονογραφική λεπτομέρεια σχεδόν φωτογραφική.

Γιατί η γειτνίαση αλλά και αντίθεση ανάμεσα στην εξιδανικευμένη κεντρική λεπτομερειακή μορφή και την τυχαία άμορφη έκφραση της
ύλης τριγύρω; Η αναγνωρίσιμη αναπαράσταση ή η άτυπη παράσταση
μπορεί να είναι οι νικητές στον Χρόνο; Είναι αλήθεια ή σύμπτωση το
ότι τα βασικά θέματα του ζωγράφου είναι ευρύτατα αναγνωρίσιμες
μορφές, όπως ο άρτος -πρόσφορο, ο ιχθύς, τα αναμμένα κεράκια, ο
σταυρός, σύμβολα εμφανώς συνδεδεμένα με τη χριστιανική λατρεία;

Ως προς τη σύνθεση, είναι τοποθετημένα στο κέντρο και με ελάχιστα
άλλα οπτικά στοιχεία τριγύρω, έτσι που να συνομιλούν με την υφή της
φέρουσας επιφάνειας, το παλιό λερωμένο από τον χρόνο μαδέρι κατά
κανόνα, ή το παλιό ύφασμα.

Τα θέματα έχουν ελκυστική γοητεία, μαγνητίζουν το βλέμμα, έχουν
τεράστιο φορτίο παραδοσιακού σημειολογικού νοήματος. Ωστόσο,
η ενέργεια που αποδίδουν πηγάζει από έναν μηχανισμό κάθε άλλο
παρά δεδομένο. Δεν αναπαριστάνουν απλώς τις νοηματοδοτημένες
εμπειρίες αλλά τις δοκιμάζουν σ΄ ένα νέο συμφραζόμενο, επιδιώκοντας την επανεμβάπτισή τους. Εάν δεν είναι τα ¨νερά¨ του ξύλου ή
του υφάσματος, είναι ένα μαύρο τετράγωνο που περικλείει σαν κορνίζα ή σαν φυλακή την κεντρική φιγούρα, ένα μαύρο τετράγωνο με
δεδομένη, για το λόγιο εικαστικό βλέμμα, σημασία κονστρουκτιβιστική,
μινιμαλιστική, λιγόλογης φιλοσοφίας.

Είναι απεικονισμένα σαν νεκρές φύσεις, σε μια στάση με ελάχιστη
κίνηση, στην ήσυχη εικαστική ζωή που έχουν τα αντικείμενα, όταν
μοιάζουν να έχουν συνείδηση της μορφής τους. Τα πρόσωπα οικεία
ή και ο ίδιος ο ζωγράφος παρουσιάζονται σε τυπολογία πορτρέτων
Φαγιούμ, ανυπόκριτα, κοιτάζοντας μετωπικά σαν σε καθρέφτη, αναμένοντας από το βλέμμα του θεατή την επανενεργοποίηση της μορφής
τους.
Γύρω από τις κεντρικές αυτές μορφές, οι υφές της επιφάνειας δηλώνουν την αυτούσια ύλη, που, σε αντίθεση με την παγιωμένη στιγμή του
κεντρικού θέματος, είναι μια μορφή που άλλαξε από τον χρόνο και
προορίζεται να αλλάξει κι άλλο.

Έντονα εικονολατρικός, σχεδόν ιερατικός στην απεικόνιση, ο ζωγράφος συντάσσει στην επιδερμίδα των έργων ευανάγνωστα σύμβολα

Με λιτές επισημάνσεις, ο καλλιτέχνης ενεργοποιεί έναν διακριτικό
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ψυχής; κλασικισμός ή ρομαντισμός; τοπικός ή οικουμενικός πολιτισμός; –και τα επεξεργάζεται λακωνικά, χωρίς ρητορεία, μαιευτικά για
την ψυχή του θεατή.

της ελληνο-χριστιανικής κοινωνίας, νοσταλγώντας την κοινή διαχρονική ρίζα, σαν τους Προ-ραφαηλίτες του 19ου αιώνα, ή τους μεταμοντέρνους του 21ου. Προεκτείνει στο σημερινό εικαστικό σύστημα τις
νεοπλατωνικές-χριστιανικές ιδέες για το πώς φτιάχνεται ένα εικόνισμα
από τα σύμβολα και τις συμβάσεις της κοινότητας. Όταν το ζωγραφισμένο ψάρι ξεπηδά από τα «νερά» του ξύλου τριγύρω, είναι εικονοκλαστικός, υπονομεύοντας την ηθική της απεικονιστικής μίμησης,
έχοντας ρασιοναλιστική, σχεδόν μπρεχτική, αποστασιοποίηση. Στο
βάθος των έργων του ο Μποκόρος έχει το εκρηκτικό χαρμάνι των ζητημάτων που απασχολούν τους πιο ειδικούς μελετητές για τη διαμάχη
πίστης και ορθολογισμού, ή για το πώς ο βιωμένος πολιτισμός μας
συνομιλεί με τον διεθνή μητροπολιτικό καλλιτεχνικό χώρο.

Με διαχρονικά και συλλογικά σύμβολα και με φιλοσοφία για τη λειτουργία της εικόνας, ο Μποκόρος δημιουργεί ατμόσφαιρα υποβλητική, ιερατική. Το τελικό αποτέλεσμα είναι γοητευτικό στην πρώτη ματιά,
αλλά και γεμάτο ενέργεια στη συνέχεια, καθώς η ζωγραφική επιβεβαιώνεται ως τελετουργία που εξεικονίζει το θείο. Η μνήμη και το
διαχρονικό στερεότυπο κατακτούν το δικαίωμα στην εξεικόνιση και
αναδεικνύονται ως μηχανή αιωνιότητας.
Χάρης Καμπουρίδης
τεχνοκριτικός-σημειολόγος
μέλος της Academia Europaea

Στο βάθος αυτής της εικαστικής ηθικής ένα φιλοσοφικό εκκρεμές
δίνει τον τόνο: Ορθολογισμός ή Πίστη; Κριτική αντιμετώπιση της εικόνας και του πραγματικού ή συμμετοχική παρόρμηση, ενθουσιασμός
(ένθεος); Το ερώτημα είναι πανάρχαιο, από τα χρόνια του Πλάτωνα,
είναι καίριο από τον προβληματισμό του γκαιτικού Φάουστ και είναι
μονίμως επίκαιρο στη εποχή των υπολογιστών, όταν η γνώση έγινε
δεδομένο προϊόν και εργαλείο, με την πίστη-παρόρμηση να αποτελεί
την άλλη άκρη, αντίδοτο στη μελαγχολία του ορθολογισμού.
Η ζωγραφική του Μποκόρου έχει επαγωγική βάση τα μεγάλα ερωτήματα της ζωγραφικής –ρεαλισμός ή ιδεαλισμός; τεχνική ή κατάθεση

Χ ΡΗ ΣΤΟΣ ΜΠ Ο ΚΟ ΡΟΣ

99

Διπλωμένη πετσέτα, 1991-92
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 44 x 100 εκ. (αρ. κατ. 220)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Κυπρίνος, 1992 περ.
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 20,5 x 91,5 εκ. (αρ. κατ. 222)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ψάρι, 1996
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 45,8 x 139 εκ. (αρ. κατ. 226)
Χ ΡΗ ΣΤΟΣ ΜΠ Ο ΚΟ ΡΟΣ
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Από τη «Σχεδία διαφυγής» (ενότητα 10 έργων), 1998
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 30 x 141 εκ. (αρ. κατ. 228)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Προσφορά, 1998
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 70 x 61,3 εκ. (αρ. κατ. 231)
Χ ΡΗ ΣΤΟΣ ΜΠ Ο ΚΟ ΡΟΣ
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Σωτήρης Φέλιος, 1999
Χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο 67,8 x 23,8 εκ. (αρ. κατ. 234)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Φλόγες και μπουκάλι, 1999
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 15,5 x 102,6 εκ. (αρ. κατ. 235)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Μαύρο πρόσωπο φως (ενότητα 10 έργων), 2001
Χρώματα λαδιού σε ξύλο
25,4 x 25,4 εκ. το καθένα (αρ. κατ. 239)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Η σκοτεινή σκιά του ανθρώπου φωτισμένη (τρίπτυχο), 2004
Χρώματα λαδιού σε παλιούς ανοιγμένους σάκους μεταφοράς καπνού
257 x 112 εκ. το κάθε έργο (αρ. κατ. 242)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ρόδια, 2001-02
Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο 38,6 x 38,9 εκ. (αρ. κατ. 240)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Φώτα πολύχρωμα, 2005
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 150 x 84,5 εκ. (αρ. κατ. 244)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Έξοδος, 2006
Χρώματα λαδιού και τυπωμένο χαρτί σε πανί και ξύλο 90 x 90 εκ. (αρ. κατ. 245)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Καρποί εποχής, 2006
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 44,7 x 95,3 εκ. (αρ. κατ. 246)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Αμυγδαλιά, 2007
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 63 x 86,5 εκ. (αρ. κατ. 247)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Μυρσίνη, 2008
Χρώματα λαδιού σε λινό 120 x 100 εκ. (αρ. κατ. 248)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Δεκέμβρης 2008, 2008
Χρώματα λαδιού σε λινό και σε ξύλο 60 x 123 εκ. (αρ. κατ. 249)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

130

Χ ΡΗ ΣΤΟΣ ΜΠ Ο ΚΟ ΡΟΣ

131

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΚΟΡΟΣ

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1956 και μεγάλωσε εκεί. Σπούδασε πρώτα
νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1975-79) και στη
συνέχεια ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών,
στο Εργαστήριο του Δημήτρη Μυταρά (1983-89). Το 1992 τιμήθηκε
στη Γαλλία με το Μεγάλο Βραβείο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ
Ζωγραφικής στην Cagnes-sur-Mer και το 1993 με το Βραβείο της Πόλης
Saint Paul de Vence της 13ης Μπιενάλε Μεσογείου στη Νίκαια. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.

1989 Δέκα Νέοι Ζωγράφοι, Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη (επιμέλεια
Μάνος Στεφανίδης)
Έκθεση Αποφοίτων Α.Σ.Κ.Τ. , Ωδείο Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθήνα
1990 Τέσσερις Ζωγράφοι για Τέσσερις Ποιητές, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
1991 Παρά δήμον ονείρων, Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα
1992 24ème Festival International de la Peinture, Cagnes-sur-Mer,
Γαλλία (επίτροπος Ειρήνη Φλώρου). Bράβευση με το Grand Prix
Ένεκεν τιμής για την ‘ Ώρα’ και τον Α. Μπαχαριάν, Πνευματικό
Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
Σύγχρονοι Έλληνες Δημιουργοί, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο,
Δελφοί (επιμέλεια Πινακοθήκη Πιερίδη)
1993 Το Δέντρο. Πηγή έμπνευσης, αφορμή δημιουργίας,
Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
1994 Το Δέντρο. Πηγή έμπνευσης, αφορμή δημιουργίας,
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Λευκωσία
(επιμέλεια Γιάννης Κολοκοτρώνης)
13ème Biennale Méditerranéenne, Acropolis, Νίκαια (οργάνωση
Union Méditerranéenne pour l’ Art Moderne). Bράβευση
με το Prix de la Ville de Saint Paul de Vence
Kλίνες, 25ème Festival International de la Peinture. Les Lauréats,
Cagnes-sur-Mer, Γαλλία (κείμενο Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα)
Ασκήσεις Πατριδογνωσίας, Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα
Κέρκυρας, Κέρκυρα (επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης)
F.I.A.C., Παρίσι (συμμετοχή με Γκαλερί Ζουμπουλάκη)
Ημερολόγιο της χρονιάς που πέρασε (στις Μικρές Ζωγραφιές),
Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1995 Καλοκαίρι στη Μεσόγειο, Εθνική Πινακοθήκη, Τίρανα (επιμέλεια
Γκαλερί Ζουμπουλάκη)
F.I.A.C., Παρίσι (συμμετοχή με Γκαλερί Ζουμπουλάκη)
Αφιέρωμα στον Greco, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια Μαρίνα ΛαμπράκηΠλάκα)
Ευγενή μέταλλα, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα (κείμενο
Γιάννης Κοντός)
Ελιά - Καντήλι (στις Μικρές Ζωγραφιές), Γκαλερί Ζουμπουλάκη,
Αθήνα
1996 Αφιέρωμα στον Περικλή Πανταζή, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
(επιμέλεια Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου)
Δέκα Εικαστικοί για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, Πολιτιστικό Κέντρο
Μελίνα Μερκούρη, Αθήνα
Εν Χανίοις, Γκαλερί Φυρκάς, Χανιά
Το φυλαχτό (στις Μικρές Ζωγραφιές), Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1997 Αναδιάταξη των χρυσελεφάντινων κλινών του Τάφου ΙΙ
(Τάφος Φιλίππου)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1987 Ζωγραφική 1984-87, Γκαλερί Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα
1990 Ζωγραφική 1987-90, Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα,
Αθήνα
1991 Ωά, Γκαλερί Έκφραση, Γλυφάδα
1993 Παραβολή της ελιάς, Γκαλερί Zoυμπουλάκη, Αθήνα
1996 Φως, Rotunda, Χονγκ Κονγκ (επιμέλεια Nigel Cameron)
1997 Προσφορά, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1998 Σχεδία διαφυγής, Γκαλερί Τζάμια-Κρύσταλλα, Χανιά
2000 Έκθεση στο Αγρίνιο (αναδρομική), Καπναποθήκες Αδελφών
Παπαστράτου, Aγρίνιο, 2000 (οργάνωση Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Αγρινίου, κείμενο Μάρθα Χριστοφόγλου)
Toπία της ενδοχώρας (αναδρομική), Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας
Κυδωνιέως, Άνδρος (επιμέλεια- κείμενο Αθηνά Σχινά)
2001 Πάτμος, άνοιγμα στο φως και στο σκοτάδι, Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα (Ημερολόγιο 2002 ΑΓΕΤ- Ηρακλής/Lafargue)
2003 Μεταμόρφωση. Από το σκοτάδι στο φως, Δημοτική Αίθουσα
Εκθέσεων, Χόνγκ Κονγκ (επιμέλεια Yohifi, Nigel Cameron, κείμενο
Α. Φρέρης)
Πέρασμα από το σκοτάδι στο φως, Γκαλερί Τζάμια - Κρύσταλλα,
Χανιά
2004 Αδιάβαστο δάσος, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα (κείμενο
Μισέλ Φάις)
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1982 Έκθεση Αγρινιωτών Ζωγράφων, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών
Κώστα Παπαντωνίου, Αγρίνιο
1984 Διεθνές Συνέδριο Κριτικών Τέχνης AICA, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο, Δελφοί
1986 Έρωτας και Ειρήνη, Chiesa di Santo Spirito, Φλωρεντία
1988 150 χρόνια της Α.Σ.Κ.Τ., Μέγαρο Τομπάζη, Ύδρα
Ζωγραφική για ένα Τραπέζι, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
(επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης)
Πορτραίτα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
Έκθεση ζωγραφικής για την εφημερίδα H Αυγή, Πνευματικό
Κέντρο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
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1998

1999

2000

2001
2002

Μουσείο Τύμβου Αιγών, Βεργίνα (σε συνεργασία
με την αρχαιολόγο Αγγελική Κοτταρίδου)
Εκ Βαθέων, Art Forum ΒΙΛΚΑ, Θεσσαλονίκη (επιμέλεια
Χάρης Σαββόπουλος)
Δάσκαλοι και Μαθητές. Μια πρόταση ανάγνωσης, Γκαλερί
Αστρολάβος, Αθήνα
Γκαλερί Μεταμόρφωση, Θεσσαλονίκη (επιμέλεια
Μάνος Στεφανίδης)
Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη. Τρεις Γενιές, Museum of Modern Art, Τελ
Αβίβ και Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου,
Αθήνα (επιμέλεια: Μ. Λαμπράκη- Πλάκα, Mordechai Omer)
Διαβαλκανική Διάσκεψη, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο, Δελφοί
(επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
Εστίες του Βλέμματος, Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης,
Λάρισα (επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
Focalisations du Regard, Μέγαρο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βρυξέλλες
(Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιμέλεια
Αθηνά Σχινά)
Κοινή Μνήμη (στις Μικρές Ζωγραφιές), Γκαλερί Ζουμπουλάκη,
Αθήνα
Προσεγγίσεις Ελληνικότητας. Γενιές του ’80 και του ‘90, Πινακοθήκη
Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, Ελληνική Πολιτιστική Στέγη, Στοκχόλμη,
Dalarna Museum
Falun, Σουηδία, Château de Vianden, Λουξεμβούργο (επιμέλεια
Νέλλη Κυριαζή)
Αναφορά στην Πόλη, Βυζαντινό Μουσείο, Ιωάννινα (οργάνωση
Κέντρο Ερευνών Παράδοσης και Πολιτισμού, Υπουργείο
Πολιτισμού)
Η Ελιά στο Παρελθόν και στο Παρόν. Διεθνές Συνέδριο για την
Ελιά, Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως, Άνδρος (επιμέλεια
Αθηνά Σχινά)
Sharjah 4th International Arts Biennal 99, Al Sharjah Art Museum,
Ομάν (επίτροπος Αθηνά Σχινά)
Οι Φάσεις της Σελήνης (στις Μικρές Ζωγραφιές), Γκαλερί
Ζουμπουλάκη, Αθήνα
Ελιά, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, Πρέβεζα (επιμέλεια Λουϊζα
Καραπιδάκη)
Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, Ωνάσειο Πολιτιστικό
Ίδρυμα, Νέα Υόρκη (οργάνωση Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου)
Φωτίζοντας Μαύρα Τετράγωνα (στις Μικρές Ζωγραφιές), Γκαλερί
Ζουμπουλάκη, Αθήνα
Μαύρο, πρόσωπο, φως (στις Μικρές Ζωγραφιές), Γκαλερί
Ζουμπουλάκη, Αθήνα
Το μέσα φως που βγαίνει, ArtParis, Caroussel du Louvre, Παρίσι

2003

2004
2005
2006
2007

2008
2009

(συμμετοχή με Γκαλερί Ζουμπουλάκη)
Φλόγες που ανεβαίνοντας πληθαίνουν (στις Μικρές Ζωγραφιές),
Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, Πολιτιστικό Κέντρο
Ατατούρκ, Κωνσταντινούπολη (Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οργάνωση Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου)
Ελαίας Εγκώμιον, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα (επιμέλεια Λουίζα
Καραπιδάκη)
Με τον φακό στραμένο στις Κυκλάδες, Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, Αθήνα (επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)
Φωτοκύματα, Γκαλερί Καλφαγιάν, Αθήνα
Όνειρο και μνήμη, Γκαλερί Καλφαγιάν, Θεσσαλονίκη
Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, Capital Museum
of China, Πεκίνο (Πολιτιστικό Έτος της Ελλάδας στην Κίνα,
οργάνωση Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου)
Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα
Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, Hellenic Museum, Μελβούρνη
35 Εικαστικοί καλλιτέχνες για τη Δημοκρατία, Ζάππειο, Αθήνα
(επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
1995 Μισέλ Φάις, Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου, Δημοτικό Θέατρο,
Κομοτηνή
1996 Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα της μητρός μου, Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη
2002 Θοδωρή Γκόνη, Ευάδνη, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Αγρινίου, ΧΙ Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος,
Δελφοί
2004 Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα της μητρός μου, Δημοτικό
Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, Αγία Μαρίνα, Αγρίνιο
2005 Αισχύλου, Αγαμέμνων, Φεστιβάλ Αθηνών - Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Αγρινίου
Οινιάδες και Θέατρο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα
2007 Θοδωρή Γκόνη, Ξεπεσμένος Δερβίσης, Φεστιβάλ Αθηνών Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου, Μικρή Επίδαυρος,
Θέατρο Πέτρα, Οινιάδες
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Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος
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Ο Κώστας Παπανικολάου μορφώθηκε ζωγραφικά στο εργαστήριο του
Γιάννη Μόραλη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στις αρχές της
δεκαετίας του ’80. σήμερα, καθώς η ικανή πλέον απόσταση του χρόνου
μάς επιτρέπει κάποια πρώτα συμπεράσματα, μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι υπήρξε ένας από τους τελευταίους σημαντικούς μαθητές του, δηλαδή
ένας από τους τελευταίους σπουδαστές της Σχολής που μπόρεσαν να
επωφεληθούν ουσιαστικά από το σημαντικό εκείνο απόθεμα εμπειρικών
γνώσεων ζωγραφικής που κατείχε ο δάσκαλός τους. Η μακρά παρουσία
και το καλλιτεχνικό ήθος του Μόραλη έδινε τότε τον κυρίαρχο τόνο
σε όλη τη Σχολή. Σύμφωνα με το παράδειγμά του, που είχε εμπεδωθεί
από όλους ως άρρητος κανόνας, η σπουδή της ζωγραφικής υπάκουε
σε καθαρά μορφολογικά απαιτούμενα. οτιδήποτε άλλο εθεωρείτο
κατ’ ουσία ξένο, ανοίκειο στοιχείο για την τέχνη. Το θέμα, το γυμνό,
η νεκρή φύση, το τοπίο, δεν ήταν παρά συμβατικά προσχήματα για
να μελετηθούν τα συγκεκριμένα κάθε φορά συνθετικά, σχεδιαστικά
και χρωματικά προβλήματα. ήταν αφορμές για ασκήσεις και τίποτε
περισσότερο. Πίσω από τον Μόραλη στεκόταν ως υψηλό κανονιστικό
πρότυπο, αρχετυπικό θα λέγαμε καλύτερα, το έργο του Cézanne, η
ζωγραφική πορεία και τα διδάγματα του οποίου νομιμοποιούσαν όλη
αυτή την εναργή προσήλωση στα προβλήματα της μορφής.

Δεν ήταν εύκολα τα χρόνια μετά τη Σχολή, ιδιαίτερα για όσους,
ερχόμενοι από την επαρχία στην Αθήνα, διεκδικούσαν μια θέση στον
“κόσμο της τέχνης”. Δεν ήταν εύκολο να αρνηθείς την εύκολη καριέρα
που υποσχόταν ο “εκσυγχρονισμός” της μεταπρωτοπορίας, της
εννοιακής τέχνης, των χάπενινγκ και της βίντεο αρτ, που επιβλήθηκαν
από τη δεκαετία του ’90 και στην Ελλάδα, ως οι επίσημα αποδεκτές
μορφές τέχνης. Να ζωγραφίζεις με αβγοτέμπερα και λάδια σε ξύλο
ή καμβά φάνταζε πλέον ως κάτι παρωχημένο, αναχρονιστικό, στην
καλύτερη περίπτωση ως παρέκκλιση. Μέσα σε αυτές τις απρόσφορες
συνθήκες, η εμμονή στη ζωγραφική έπαιρνε τον χαρακτήρα μιας
δοκιμασίας, καθώς απαιτούσε από τους ελάχιστους εκείνους που ήταν
ικανοί να συνεχίσουν δημιουργικά την παράδοσή της, που διέθεταν
την αναγκαία εσωτερική αφύπνιση, ένα είδος εσωτερικής πίστης στις
έμφυτες ικανότητές τους, την ιδιαίτερη εκείνη αυτοπεποίθηση που
διέθεταν πάντα όσοι επιχείρησαν να υπερβούν την κυρίαρχη κουλτούρα,
το κατεστημένο πλέγμα παραδεκτών αξιών, για να εκφράσουν με τον
δικό τους τρόπο την προσωπική τους αλήθεια για τον κόσμο.
Πριν από λίγα χρόνια, με αφορμή την τελευταία ατομική έκθεση του
Κώστα Παπανικολάου, είχα σημειώσει ότι ανήκει στην ευάριθμη ομάδα
των καλλιτεχνών που μπόρεσαν να διαφύγουν από τις σειρήνες των
μεταμοντέρνων ιδεολογημάτων, παραμένοντας στην άτυπη εκείνη
θεωρητική γραμμή που θέλει τη ζωγραφική να ολοκληρώνεται με
αμιγώς εικαστικό-αισθητικό τρόπο, πρωταρχικά μέσα στο βλέμμα, ως
αποκαλυπτική και άρρητη γνώση του κόσμου, και όχι να απευθύνεται
μέσω του λόγιου θεματικού της φορτίου στις νοητικές-έλλογες
ικανότητες του κοινού, εκμαιεύοντας τη συναίνεσή του. Θα ήταν άδικο
τις προϋποθέσεις αυτής της στάσης, την καλλιέργεια της όρασής του,
τη χρωματική λεπτότητα της παλέτας του και το δομημένο κτίσιμο
της σύνθεσής του, να τις αποσυνδέσουμε από τη μαθητεία του και
τη συνεχή καλλιέργεια και άσκησή του στις αρχές της, το θάρρος
όμως και την ωριμότητα αυτής της πορείας, καθώς και τον θεματικόσυγκινησιακό πλούτο της ζωγραφικής του, οφείλουμε να αναζητήσουμε
στις δικές του ενδιάθετες ψυχοδιανοητικές ικανότητες, στη μόρφωση
της δικής του προσωπικότητας.

Σύμφωνα με αυτή την αυστηρά τηρούμενη από τον ίδιο τον δάσκαλο
διδακτική αρχή, “μάθαινε” κανείς να ζωγραφίζει, αλλά ούτε κουβέντα
δεν άκουγε για τα βαθύτερα αίτια αυτής της δημιουργικής πράξης,
ούτε για τη σημασία, τον ιδεολογικό ρόλο και την κοινωνική αξία και
χρήση-χρησιμότητα της τέχνης. αυτά όλα ήταν ζητήματα αφημένα
απολύτως στην ιδιοσυγκρασία και τη βιοθεωρητική συγκρότηση του
κάθε σπουδαστή. Με δυο λόγια, στη Σχολή μάθαινες να βλέπεις και να
ζωγραφίζεις. το να μάθεις να σκέπτεσαι, να αισθάνεσαι και να νιώθεις
τη ζωή ήταν δική σου δουλειά. Είχε κάτι το ψυχρό, το εγκεφαλικά
αποστεγνωμένο όλη αυτή η περιεσταλμένη μορφοκρατική διδασκαλία,
αλλά συνάμα, μέσα από τη συνέπειά της, μέσα από την αδιαπραγμάτευτη
αρχή της να προκρίνει σαφώς την πράξη-τέχνη έναντι του λόγουθεωρίας, παρείχε μια στέρεη και πειθαρχημένη παιδεία, της οποίας η
εντροπία ήταν κατά βάση ορθολογική, αιτιοκρατούμενη και ρεαλιστική.
τότε, αυτές οι εσώτερες και ενεργές προϋποθέσεις της μας ήταν
δυσδιάκριτες, σχεδόν εντελώς αθέατες, τώρα όμως, που οι καιροί έχουν
αλλάξει τόσο ριζικά, γίνεται πλέον όλο και περισσότερο φανερό ότι
συνιστούσαν, για όσους τις αφομοίωσαν, μακροπρόθεσμης εμβέλειας
παρακαταθήκες, καθώς από αυτή τη μαθητεία στην αναλυτική όραση
του πραγματικού και τη μεθοδική ανακατασκευή του απέρρεε ένας
ιδιαίτερος καταφατικός τρόπος και στάση ζωής.

Ο Παπανικολάου είναι πλέον ένας ώριμος καλλιτέχνης, στην
κυριολεκτική σημασία αυτού του χαρακτηρισμού. Μπορεί πλέον να
δώσει έργα μεγάλης δεξιοτεχνίας και πραγματικού θεματικού βάθους,
όπως η Κηδεία, την οποία θεωρώ έργο που συνοψίζει παραδειγματικά
τις ικανότητές του. Προσέξτε τον θεματικό πλούτο και ταυτόχρονα τη
μορφική αρτιότητα αυτού του έργου: Μπροστά μας μια ελιά υψώνεται,
καταλαμβάνοντας ολόκληρο το επάνω αριστερό μέρος της σύνθεσης.
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Δεσπόζει με τον στιβαρό σκούρο κορμό της και το ασημένιο-λαδί
φύλλωμά της, σκηνοθετεί δυναμικά τον χώρο, ορίζει την κλίμακα των
μεγεθών και ταυτόχρονα υποβάλλει την κάπως απόμερη τυχαία θέση
του θεατή-παρατηρητή. Κάτω της, στο βάθος, στον παραλιακό δρόμο,
μια πομπή αυτοκινήτων, ανδρών και μαυροφορεμένων γυναικών, λίγο
διάσπαρτων, λίγο ομαδοποιημένων, προχωρά αργά, ενώ οι σκιές
τους μακραίνουν σκληρές από τον απογευματινό ήλιο πάνω στην
γκρίζα άσφαλτο. Η πομπή προχωρά νωχελικά και πυκνώνει προς τη
στροφή του δρόμου, που χάνεται πίσω από έναν λοφίσκο κατάφυτο
με ελιές, ενώ δίπλα της, στο ακρογιάλι, κάποιοι, ανύποπτοι, χαίρονται
ακόμα το μπάνιο στη θάλασσα. Μια κοπέλα με μπικίνι στέκεται όρθια
και κοιτά τις ντυμένες στα μαύρα γυναίκες. Πίσω από τον λόφο, ο
δρόμος συνεχίζει την παραλιακή του πορεία, ενώ μια συστάδα
κυπαρισσιών σηματοδοτεί εμβληματικά την κατεύθυνση και το τέλος
της πομπής. Τα στεφάνια είναι ακουμπισμένα ήδη στον περίβολο του
νεκροταφείου. Ο δρόμος συνεχίζει μακρύτερα να περιελίσσεται ακόμα,
σε μικρούς κολπίσκους και όρμους. Στο βάθος, μικρές βραχονησίδες
ρυθμολογούν την απέραντη έκταση της θάλασσας μέχρι ψηλά τον
ορίζοντα που κοκκινίζει από το ηλιοβασίλεμα. Δεξιά, στο άκρο της
σύνθεσης, υψώνεται μια πολυκατοικία. Εδώ, οι ένοικοί της, αδιάφοροι,
συνεχίζουν τις αργόσχολες διακοπές τους. Ένα παιδάκι στην αυλή
παίζει αμέριμνο με το σκυλί του, μια κοπέλα στην πυλωτή ξεπλένεται
από την αλμύρα της θάλασσας, ένας άνδρας στον τρίτο όροφο κοιτά
μακριά πέρα από τους λόφους, τους πυροσβέστες και ένα καναντέρ
που προσπαθούν να σβήσουν κάποια φωτιά. Κάτω δεξιά, ένα νέο
κορίτσι προχωρεί προς εμάς. Μέσα στη σκιά, μια ηλιαχτίδα διαπερνά
τα φυλλώματα και κάνει το ρούχο της να λάμπει σαν χρυσάφι. Το
σύνολο είναι γεμάτο από μικρά αλλοπρόσαλλα θεματικά επεισόδια,
που, διάσπαρτα και κρυμμένα, αναμένουν την προσοχή του θεατή,
τη δεύτερη προσεκτική ματιά του, για να αφηγηθούν τον παράταιρο
ρόλο τους. Το σύνολο κατακερματίζεται σε συμβάντα που, σημαντικά
ή ασήμαντα, καθημερινά ή έκτακτα, θλιβερά ή χαρούμενα, διεξάγονται
παράλληλα, ταυτόχρονα, δίχως μεταξύ τους εμφανή αλληλουχία. Όμως
όλα συμβαίνουν μέσα στη φύση, στον ίδιο ενιαίο χώρο που ορίζει ο
ουρανός, η γη και η θάλασσα, μέσα στον ίδιο χρόνο, κάτω από το ίδιο
φως του ήλιου, μέσα στο συνολικό αυτό φαινόμενο της ζωής που κυλά
συνεχώς μπροστά στα μάτια μας.

γκρίζους τόνους. Η σύνθεση ισορροπεί ως μια “σιγαλοχρωμία”, από
την οποία απουσιάζει εμφατικά, όσο και σοφά, το κίτρινο –ακόμα και
η ώχρα έχει ελάχιστα χρησιμοποιηθεί, ενώ και οι προσμίξεις, του που
θα έδιναν πράσινα, σπανίζουν και αυτές. Η θέρμη και η ζωηράδα των
κίτρινων θα άλλαζε δραστικά τον τόνο όλου του έργου, στερώντας του
την αναγκαία μελαγχολία, με την οποία το φως του ήλιου χρωματίζει
όλη την πλάση, τις ώρες που γέρνει να δύσει. το κίτρινο ίσως δεν
άφηνε μέσα μας να αναβλύσει η αναγκαία εκείνη γαλήνη που απαιτεί
το τελευταίο κατευόδιο.
Ο Παπανικολάου ζωγραφίζει όλον αυτόν τον κόσμο προσποιούμενος
τον αυθεντικό ιμπρεσιονιστή. Ζωγραφίζει πράγματι μόνο ό,τι βλέπει,
μόνο το φως και τις σκιές, τα δέντρα και τους ανθρώπους, όπως
φαίνονται μέσα στο λιόγερμα, ζωγραφίζει υιοθετώντας μια στάση
στωικά αμέριμνη, προσεκτική αλλά διόλου εξεταστική, μια στάση
αμερόληπτα καταγραφική, που δεν αφήνει να διαφανεί κανένα
ενδιαφέρον, καμία προσωπική συμμετοχή. βλέπουμε το φως, αλλά
όχι τον ήλιο, την πομπή, αλλά όχι την κηδεία, βλέπουμε τα δέντρα
και τα κυπαρίσσια, αλλά όχι το νεκροταφείο, τον καπνό, αλλά όχι
τη φωτιά, βλέπουμε τους νέους και τα παιδιά. Όμως αυτό που,
εντέλει, ο ζωγράφος συνθέτει ως ένα πανόραμα του τυχαίου, του
αποσπασματικού, του φευγαλέου και του καθημερινού, είναι ο κόσμος
στην ολότητά του. μέσα από το σύνολο όλων αυτών των επιμέρους
φαινομενικοτήτων, ο ζωγράφος ανασυνθέτει το είναι της ζωής, τη ζωή
στην αέναη εναλλαγή της θλίψης και της χαράς, στην κοινωνικότητα
και τη μοναξιά της, στην πολυμορφία της ύπαρξης και της ηρακλείτειας
κίνησής της, στη διαλεκτική της πορεία, που υπακούει στον αέναο
ρυθμό της δημιουργίας και της καταστροφής, του θανάτου και της
γέννησης, του τέλους και της νέας αρχής.
Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος
Αθήνα, 22 Απριλίου 2009

Όλα έχουν ζωγραφιστεί με μια συγκρατημένη παλέτα όπου κυριαρχεί
η αντίθεση των θερμών –των γαιωδών χρωμάτων, του χοντροκόκκινου
και των φωτεινών ροδαλών του αποχρώσεων, της ψημένης και της ωμής
όμπρας– με τα ψυχρά γαλάζια και μπλε και τους ενδιάμεσους μεσαίους
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Βάντα, 1985
Λάδι σε μουσαμά 50 x 39,8 εκ. (αρ. κατ. 332)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Λόφος με τις ελιές, 1994
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 50,7 x 71 εκ. (αρ. κατ. 336)
ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ
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Με το μαγιό, 1986
Σχέδιο με μολύβι 16,5 x 7,5 εκ. (αρ. κατ. 334)

Με το μαγιό, 1986
Σχέδιο με μολύβι 14,7 x 5 εκ. (αρ. κατ. 335)

Με το μαγιό / Πριν από το μπάνιο, 1985
Αβγοτέμπερα σε χαρτί πάνω σε μουσαμά 158 x 46 εκ. (αρ. κατ. 333)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Βάρκα με τη σκιά της, 1995
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 69,3 x 99,4 εκ. (αρ. κατ. 338)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Κήπος, 1995
Λάδι σε μουσαμά 100 x 120 εκ. (αρ. κατ. 337)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Τοπίο του Γαλατά, 1998
Λάδι σε μουσαμά 55 x 60 εκ. (αρ. κατ. 342)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

148

ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ

149

Πορτοκαλιά, 2000
Λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης 124 x 124 εκ. (αρ. κατ. 349)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Κύθνος, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 177,5 x 152 εκ. (αρ. κατ. 356)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Καφενείο, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 61 x 125 εκ. (αρ. κατ. 358)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Κόκκινο καφενείο, 2001-03
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 60,3 x 125 εκ. (αρ. κατ. 359)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Γυναίκα σε μπαλκόνι με χαλί, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 125 x 125 εκ. (αρ. κατ. 361)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Εν πλω, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
120 x 170 εκ. (αρ. κατ. 364)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Δρόμος, 2003-04
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 177,5 x 152 εκ. (αρ. κατ. 370)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Το καΐκι στο Θησείο, 2006
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 34,3 x 25,2 εκ. (αρ. κατ. 372)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Τοπίο του Πόρου, 2007
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 36,7 x 85 εκ. (αρ. κατ. 378)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Η κηδεία, 2008
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης 150 x 180 εκ. (αρ. κατ. 380)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γεννήθηκε στο Ριζοβούνι Πρέβεζας το 1959. Σπούδασε ζωγραφική στην
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στα Εργαστήρια του Γιάννη Μόραλη και
του Δημήτρη Μυταρά (1979-85). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1986 Γκαλερί Εποχές, Κηφισιά
1992 Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1994 Γκαλερί Έκφραση, Γλυφάδα
1996 Γκαλερί , Αθήνα
2000 Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
2005 Γκαλερί Θανάσης Φρυσίρας, Αθήνα
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1985 Έκθεση Τελειοφοίτων Α.Σ.Κ.Τ., Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Άνδρος
1986 Κοινωνική Πραγματικότητα και Ελληνική Ζωγραφική Σήμερα,
Παγοποιείο Φιξ, Αθήνα
1987 Γκαλερί Μιράντα, Ύδρα
1988 Δέκα Νέοι Ζωγράφοι, Παλαιό Παγοποιείο, Αθήνα
Ζωγραφική για ένα Τραπέζι, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
(επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης)
1989 Πορτραίτα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
1991 Γκαλερί Μιράντα, Ύδρα
Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1991-4 Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική. Συλλογή Βλάση Φρυσίρα,
Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα(1991),
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα,
Δημοτική Πινακοθήκη, Ρόδος,
Αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών, Ύδρα (1992),
Βυζαντινό Μουσείο, Ζάκυνθος (1993),
Νεώρια, Χανιά, Γενί Τζαμί και Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο,
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (1994)
(επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)
1992 Σύγχρονοι Έλληνες Δημιουργοί, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο,
Δελφοί (επιμέλεια Πινακοθήκη Πιερίδη)
1993 Η Θάλασσα, Αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών, Ύδρα
1993-9 Το Δέντρο. Πηγή έμπνευσης, αφορμή δημιουργίας,
Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Λευκωσία
(επιμέλεια Γιάννης Κολοκοτρώνης)
1995 Μεσόγειος, Εθνική Πινακοθήκη, Τίρανα
1996 Αφιέρωμα στον Περικλή Πανταζή, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ,
Μέτσοβο (επιμέλεια Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου)
1997 Εστίες του Βλέμματος, Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης,
Λάρισα (επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
1998 Ελληνική Τοπιογραφία. 19ος-20ός αιώνας, Εθνική Πινακοθήκη –
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια Αγγέλα Ταμβάκη)
2002 Ύδρα. Εικαστικές Αποτυπώσεις, Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας, Ύδρα (επιμέλεια Ειρήνη Οράτη)
2002 Σπίτι των Εκθέσεων, Φαλατάδος, Τήνος
2004 Helleniades, Λωζάννη Ιn our Image after our Likeness,
Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα
Ελαίας Εγκώμιον, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα
(επιμέλεια Λουίζα Καραπιδάκη)
2006 Καλοκαίρι, μια συνάντηση, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2007 Πορτραίτο, Αίθουσα Τέχνης Γαβράς, Αθήνα
2008 Θάλασσα. Τέσσερις Ζωγράφοι, Γκαλερί Citronne, Πόρος
Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2009 Νεοελληνική Τοπιογραφία από τον 18ο ως τον 21ο Αιώνα,
Ίδρυμα Β. και Μ. Θεοχαράκη, Αθήνα (επιμέλεια Χάρης Καμπουρίδης)

Βάρκα με τη σκιά της, 2007
Αβγοτέμπερα σε μουσαμά 180 x 180 εκ. (αρ. κατ. 377)

Η ΜΟΡΦΗ
ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΟΡΡΗ
Βίκη Σκούμπη

© J.-F. Bonhomme
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Η Συλλογή του Σωτήρη Φέλιου μάς προσφέρει τη δυνατότητα να δούμε
πίνακες του Γιώργου Ρόρρη που χρονολογούνται από το 1994 και μετά.
Συμπεριλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα διαφορετικών εποχών και συνιστά έτσι πολύτιμη μαρτυρία της πορείας του καλλιτέχνη. Κύριο χαρακτηριστικό της Συλλογής στο σύνολό της είναι ο ανθρωποκεντρισμός,
που αποτελεί και τον κοινό παρονομαστή του έργου του συγκεκριμένου
ζωγράφου. Η ανθρώπινη μορφή είναι ο βασικός άξονας της ζωγραφικής του, με εξαίρεση την περίοδο ’93-’96. Και στους πίνακες όμως αυτής
της περιόδου παρέμεινε με τρόπο έμμεσο και ελλειπτικό παρούσα. Στις
Δύο πορτοκαλιές οι κολόνες και τα σύρματα του ηλεκτρικού που τέμνουν
τον χώρο αποτελούν ένδειξη ανθρώπινης παρέμβασης. Γενικότερα, στα
αστικά τοπία η παρουσία του ανθρώπου γίνεται αισθητή ως απόσυρση,
η Φλορέτα μοιάζει εγκαταλελειμμένη, ενώ οι τοίχοι και τα σκαλοπάτια
φέρουν τα ίχνη της φθοράς. Ο άνθρωπος είναι παρών μέσω της απουσίας του. Στα τελευταία αστικά τοπία απόμακρες φιγούρες εργατών σε
γιαπιά σηματοδοτούν τη διακριτική επανεμφάνιση της ανθρώπινης μορφής. Το φθινόπωρο του ’97 φιλοτεχνείται το πρώτο πορτρέτο του Τάκη
Πιτσελά, που συνιστά τομή. ο Ρόρρης βρήκε πώς να φωτίσει το μοντέλο
με έναν ουδέτερο, ανακριτικό φωτισμό. Από αυτήν τη στιγμή και μετά, η
ανθρώπινη μορφή κυριαρχεί απόλυτα στο έργο του.

του πίνακα δεν ακολουθεί ευθεία γραμμή, αλλά κυρτώνεται ελαφρά και με
αυτόν τον τρόπο κατευθύνει το βλέμμα του θεατή προς τη γωνία όπου
κάθεται το μοντέλο. Σε μια σειρά έργα η μαρκίζα στο μέσον του τοίχου
μετατίθεται προς τα άνω για να αφήσει ελεύθερο το πεδίο στο μοντέλο.
Στην Μπλε Αλεξάνδρα η γραμμή του σοβατεπί είναι τεθλασμένη. Η εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στο δεξί και στο αριστερό μέρος της δίνει την
αίσθηση ότι η Αλεξάνδρα βρίσκεται σε κεκλιμένο έδαφος. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο, το μοντέλο φαίνεται να πλησιάζει τον θεατή, ενώ είναι ταυτόχρονα
μακριά, σε μιαν ονειροπόληση, το εσωτερικό τοπίο της οποίας παραμένει
απροσπέλαστο. Η Αλεξάνδρα είναι συγχρόνως αλλού και κοντά μας.
Η Ελισάβετ ζωγραφίστηκε τον Αύγουστο του 2002. είναι μία από τις
πρώτες προσωπογραφίες γυμνών γυναικών. Η σύγκριση του πίνακα με
την Γιάννα επιτρέπει να σταθμίσουμε την εξέλιξη του έργου του Ρόρρη.
Στην Ελισάβετ ο χώρος φαντάζει οικείος, με μόνο αινιγματικό στοιχείο
τη γυμνότητα της γυναίκας, που προσδίδει έναν εξωπραγματικό τόνο
στον πίνακα. Μια κυρία καλλωπισμένη και στολισμένη με τα κοσμήματά
της κάθεται γυμνή στον καναπέ. Τι την καθηλώνει εκεί; Κατοικεί άραγε
έναν χρόνο αναμονής; Ή μήπως έχει ξεχαστεί σε μια προσμονή που
γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αποδειχθεί μάταιη; Ο Ρόρρης λέει ότι
η ακινησία της γυναίκας δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται καθηλωμένη
στην ίδια στάση εδώ και χρόνια. Η Ελισάβετ κοιτά προς τα αριστερά,
προς ένα σημείο που παραμένει εκτός πεδίου. Στην περίπτωση της Γιάννας, η αίσθηση του ακινητοποιημένου χρόνου αντισταθμίζεται από την
ένταση του βλέμματος που μας εγκαλεί. Η Γιάννα, με το βλέμμα της, μας
επιβάλλει τον ενεστώτα χρόνο της παρουσίας της.

Ο ανθρωποκεντρισμός βρίσκει την κορυφαία έκφρασή του στα μεγάλων διαστάσεων πορτρέτα γυναικών που «ενδύονται τη γυμνότητά
τους», όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος. Η Ελισάβετ, η Γιάννα, η Μπλε
Αλεξάνδρα δεν είναι “γυμνά”, αλλά προσωπογραφίες γυμνών γυναικών
που δεν υπακούουν στη λογική της σπουδής γυμνού. Ο Ρόρρης δημιουργεί πρόσωπα με όνομα και ταυτότητα, «εν σαρκί και σώματι»
παρόντα. Η προσωπογραφία θέτει αναπόφευκτα το ζήτημα της μίμησης. Ο ζωγράφος δεν επιδιώκει την αντιγραφή μιας δεδομένης πραγματικότητας, αλλά την ομοίωση με ένα πρόσωπο που «υποδύεται τον
εαυτό του». Γιατί αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η αδιαμεσολάβητη
από ταυτίσεις ταυτότητα προς εαυτόν. Η προσωπογραφία οφείλει να
τη συλλάβει στην αινιγματική απροσδιοριστία της, έτσι όπως μορφοποιείται στον χώρο του εργαστηρίου. μέλημά της είναι να αποτυπώσει
με ακρίβεια την καινοφανή πραγματικότητα που εισάγει σ’ αυτόν η
παρουσία του μοντέλου.

Η Ελισάβετ ξεκίνησε αρχικά σαν ένα μεσαίων διαστάσεων πορτρέτο
ντυμένης γυναίκας. στη συνέχεια εξελίχθηκε σε γυμνή προσωπογραφία
σε έναν διευρυμένο χώρο. Πρόκειται για ένα έργο που κάνει δυνατή τη
μετάβαση από τα ολόσωμα πορτρέτα στις προσωπογραφίες γυμνών
γυναικών. Ταυτόχρονα, συντελείται εδώ η διαφοροποίηση από τις σπουδές γυμνού. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στον εκθαμβωτικό Κορμό και στον
Φόρο τιμής στον Courbet, το πρόσωπο του μοντέλου μένει εκτός πεδίου.
Αντίθετα, στην Ελισάβετ, την Γιάννα, την Μπλε Αλεξάνδρα, τα γυμνά σώματα έχουν όνομα και πρόσωπο. στοιχειοθετούν έτσι μια ενική παρουσία.
Εξ ου και η αναγόρευση του ονόματος σε τίτλο.

Το εργαστήρι είναι ένα δυνάμει πλαίσιο που δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί παρά μόνον από τη ζώσα παρουσία του μοντέλου. Χωρίς αυτήν,
παραμένει ένα κενό κέλυφος εν αναμονή. Κάθε γυμνή γυναίκα, με τη
στάση που υιοθετεί και με την αύρα που αναδίδει, εντυπώνει στον γύρω
της χώρο έναν προσίδιο θυμικό τόνο. Στην Μπλε Αλεξάνδρα κάτι από τη
μελαγχολία που αποπνέει το μοντέλο αντανακλάται στο μπλε υδάτινο
φόντο. Η παρουσία του μοντέλου επηρεάζει εξίσου τη δομή του εικαστικού χώρου. Στη Γιάννα το όριο του πατώματος στην αριστερή πλευρά

Η Λαμπρινή, που άρχισε τον Οκτώβριο του 2002, αμέσως μετά την Ελισάβετ, καθιστά εμφανέστερη τη στροφή στο έργο του Ρόρρη: εδώ το
σώμα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πίνακα και είναι στραμμένο προς εμάς. Δεν είναι απλά μέσα στον χώρο, αλλά επιβάλλει σ’ αυτόν
τη δική του νομοτέλεια. Στην Γιάννα, την Λαμπρινή και την Μπλε Αλεξάνδρα,
αυτό που συμβαίνει στον πίνακα μας αφορά. Το μοντέλο, με το βλέμμα
του ή την πυκνότητα της παρουσίας του, μας εγκαλεί. Στην Ελισάβετ

ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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αντίθετα ο θεατής έχει την αίσθηση ότι παρίσταται σε μια σκηνή, στην
οποία ο ίδιος δεν εμπλέκεται αναγκαστικά. Αυτό δεν αποκλείει το άνοιγμα του χώρου προς τον θεατή.

επιπλέον γεωμετρικό βάθος. Χώρος με βάθος και γυμνό πορτρέτο με

Η πλευρική διεύρυνση του εικαστικού χώρου έχει ήδη επιτελεστεί από
το Πορτρέτο της Δήμητρας Απαλοδήμα (1997), που εγκαινιάζει την πολλαπλή σύνθεση του πίνακα από διαδοχικά προστιθέμενα τελάρα. Η Ελισάβετ εισάγει στη διευρυμένη χωρική διάταξη το γυμνό σώμα της. Γενικότερα, η διάνοιξη του χώρου λειτουργεί σαν κάλεσμα προς τον θεατή να
εισέλθει σε αυτόν και να τον οικειοποιηθεί. Η πλάγια όμως τοποθέτηση
του καναπέ και της συρταροθήκης δημιουργεί μια δυναμική που τείνει
προς τα αριστερά και υποβάλλει την ιδέα ότι η εικονιζόμενη σκηνή δεν
απευθύνεται αναγκαστικά σε εμάς. Αντίθετα, στην Γιάννα, το βλέμμα της
μας εγκαλεί με τρόπο άμεσο και μετωπικό. Η εγκλητική δύναμή του
επιτείνεται μάλιστα από τη σχισμή του αιδοίου, όπως επίσης και από το
βλέμμα της γριάς νησιώτισσας, η φωτογραφία της οποίας είναι αναρτημένη στον τοίχο. Αν συγκρίνουμε την Μπλε Αλεξάνδρα και την Γιάννα
με τα γυμνά της περιόδου του Παρισιού (Δύσκολη πόζα, Σπουδή γυμνού),
γίνεται εμφανές ότι από ρευστά, σχεδόν εξαϋλωμένα σώματα περνάμε
στην υλική πυκνότητα ενσαρκωμένων κορμιών. Από το απόμακρο στο
κοντινό, από το σώμα-αντικείμενο θέασης στο σώμα-πρόσωπο που κοιτά, από το μικρό μέγεθος στο σχεδόν φυσικό. Τα σώματα αποκτούν
βαρύτητα και όγκο που τους προσδίδουν «σωματική πειθώ».

ήδη σε προηγούμενα έργα, σε αισθητά όμως μικρότερο βαθμό. Για τον

σωματική πειθώ είναι αλληλένδετα. Συγκεκριμένα, η γωνία αναδεικνύεται
ως η κατεξοχήν κατασκευαστική αρχή του χώρου, κάτι που συνέβαινε
ζωγράφο, η γωνία συνιστά τη ραχοκοκαλιά του εικαστικού χώρου, τον
άξονα συγκρότησής του. Αυτό διαφαίνεται στην Ελισάβετ, όπου όμως η
παρουσία της γωνίας αντισταθμίζεται από την εσοχή του παραθύρου
πίσω από τον καναπέ. Αντίθετα, στην Γιάννα η γωνία παίζει ρόλο καθοριστικό: κοιλαίνει τον χώρο προς το βάθος και καθοδηγεί το βλέμμα προς
το μοντέλο. Στην αρχιτεκτονική διάνοιξης του χώρου που χαρακτηρίζει
τις γυμνές προσωπογραφίες, το βλέμμα, κατευθυνόμενο προς τη γωνία,
συναντά το μοντέλο που ή είναι καθισμένο εκεί ή βρίσκεται ανάμεσα
σε αυτήν και στο σημείο θέασης. Το πλάνο του πίνακα τέμνει σε πλάγια
εγκάρσια τομή τον αναπαριστώμενο χώρο, επιτείνοντας την αίσθηση
του βάθους, κάτι που επιτρέπει στον θεατή να κατοικήσει εκ των ένδον
τον πίνακα.
Η σταδιακή απογύμνωση του χώρου καθιστά εμφανέστερο τον ρόλο
της γωνίας. Στην Ελισάβετ ο χώρος παραμένει φορτωμένος, σε αντίθεση με την Γιάννα, όπου τα μόνα εμφανή σημεία στίξης είναι, αφενός, ο
φορτιστής και, αφετέρου, οι πρίζες και τα καλώδια που υπαινίσσονται
τη συνθήκη ύπαρξης του πίνακα, τον φωτισμό δηλαδή των προβολέων.
Βρισκόμαστε σε έναν ιδιότυπο χώρο με τους δικούς του νόμους, στο

Στα μικρών και μεσαίων διαστάσεων πορτρέτα του 1997-2000 ο Ρόρρης μελετούσε τη σχέση ανάμεσα στο πρόσωπο και σε ένα σχετικά
ομοιόμορφο χρωματικά φόντο. Στην Μαρία Φραντζή και στη Σπουδή
πορτρέτου η σχέση μορφής-φόντου δε διαμεσολαβείται από χωρικές
συντεταγμένες. Αυτές εντάσσονται με τρόπο σαφή στο έργο, όταν ο
πίνακας διευρύνεται με τη διαδοχική προσθήκη πολλαπλών τελάρων.
Παράλληλα με τα μεγάλων διαστάσεων πορτρέτα, ο Ρόρρης φιλοτεχνεί σπουδές γυμνού. Σε έργα, όπως ο Κορμός ή ο Ύπνος, η φωτεινότητα
της σάρκας αναδεικνύεται σε αντίθεση με ένα σκούρο φόντο, κάτι που
προσδίδει μιαν επιπρόσθετη αισθαντικότητα στο γυμνό. Αξιοσημείωτο
είναι ότι εδώ, όπως και στα μικρών διαστάσεων πορτρέτα, το βάθος από
το οποίο αποσπάται η μορφή είναι, ή τουλάχιστον φαίνεται, επίπεδο.

εργαστήρι του ζωγράφου. Τα λιγοστά, διάσπαρτα αντικείμενα που βρίσκονται εκεί δεν λειτουργούν επεξηγηματικά. Είναι οι σιωπηλοί μάρτυρες της σκηνής που απεικονίζεται. η παρουσία τους όχι μόνον δεν αίρει
την αινιγματική πυκνότητα του έργου, αλλά την επιτείνει. Κάτι αντίστοιχο
συμβαίνει και στην Μπλε Αλεξάνδρα: μια γυμνή γυναίκα κάθεται σε έναν
απογυμνωμένο από αφηγηματικά ερείσματα χώρο, που ενέχει μόνο εικαστικές αναφορές.1 Διαφαίνεται εδώ η εξέλιξη προς μια απροϋπόθετη
γυμνότητα, απαλλαγμένη από ανεκδοτολογικές συνδηλώσεις. Στον Ύπνο
πάλι, η μαύρη φούστα συγκαλύπτει εν μέρει το σώμα και λειτουργεί ως
αντίστιξη με τη στιλπνή φωτεινότητα της πλάτης. Η φούστα εισάγει μια
ζώνη αδιαφάνειας που παραπέμπει στις αθέατες πτυχές του γυναικείου
σώματος. Το έργο αναδίδει έναν αισθαντικό ερωτισμό, η δε πλαστική

Το έναυσμα για τη στροφή στο έργο του Ρόρρη είναι η συγκρότηση
ενός διευρυμένου χώρου γύρω από μια ολόσωμη, αρχικά ντυμένη μορφή. Στη χωρική διάταξη των πορτρέτων που αποτελούνται από πολλά
τελάρα, θα κάνει την, αρχικά δειλή, εμφάνισή του ένα γυμνό επώνυμο
σώμα, προικισμένο με πρόσωπο και ταυτότητα, η Ελισάβετ. Ο χώρος είχε
ήδη διαφοροποιηθεί από το φλου φόντο. η τρισδιάστατη υπόσταση
είχε κατακτηθεί, σε συνάρτηση με την ολόσωμη ντυμένη φιγούρα. Η παρουσία μιας γυμνής γυναίκας προσθέτει στη διευρυμένη σύνθεση ένα

απόδοση του σώματος τείνει προς την τελειότητα. Προαναγγέλλει άραγε ο Ύπνος μια στροφή στο έργο του Ρόρρη;
Βίκη Σκούμπη
Αρχισυντάκτρια του περιοδικού αλήthεια

1. Για μια διεξοδικότερη ανάλυση, ας μου επιτραπεί να παραπέμψω στο άρθρο μου
«Προσωπογραφίες γυμνών γυναικών» (περ. αλήthεια, τχ. 3, Άνοιξη 2008).
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Σπουδή γυμνού. Παρίσι 1990, 1990
Λάδι σε μουσαμά 80 x 90 εκ. (αρ. κατ. 409)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΡΟ ΡΡΗ Σ
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Δύσκολη πόζα, 1991
Λάδι σε μουσαμά 132,3 x 90 εκ. (αρ. κατ. 410)
Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΡΟ ΡΡΗ Σ

181

Deux orangers, 1994-96
Γκουάς και υδατογραφία 20,8 x 45,4 εκ. (αρ. κατ. 411)

Φλορέτα, 1997
Λάδι σε μουσαμά 140 x 160 εκ. (αρ. κατ. 412)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Απρόσκλητο βλέμμα, 2002
Λάδι σε μουσαμά 25 x 20 εκ. (αρ. κατ. 418)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Σπουδή πορτρέτου, 1998-2000
Λάδι σε μουσαμά 35 x 45 εκ. (αρ. κατ. 413)
Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΡΟ ΡΡΗ Σ

185

Σπουδή μπούστου, 2001
Λάδι σε μουσαμά 35 x 25 εκ. (αρ. κατ. 417)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Μαρία Φραντζή, 2000
Λάδι σε μουσαμά 60 x 62 εκ. (αρ. κατ. 416)
Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΡΟ ΡΡΗ Σ

189

Σφάγιο
Yδατογραφία και τέμπερα 56,5 x 77 εκ. (αρ. κατ. 415)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

190

Αχλάδια, 2000
Υδατογραφία 56,5 x 76 εκ. (αρ. κατ. 414)
Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΡΟ ΡΡΗ Σ
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Ξαπλωμένη Γιάννα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 35 x 55,3 εκ. (αρ. κατ. 421)
Γ Ι ΩΡΓΟΣ ΡΟ ΡΡΗ Σ
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Ελισάβετ, 2002
Λάδι σε μουσαμά 134 x 161 εκ. (αρ. κατ. 419)
ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ

11

Γιάννα, 2004-05
Λάδι σε μουσαμά 176 x 215 εκ. (αρ. κατ. 422)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ
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Μπλε Αλεξάνδρα, 2005-06
Λάδι σε μουσαμά 220,7 x 230,7 εκ. (αρ. κατ. 424)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ύπνος, 2008
Λάδι σε μουσαμά 40 x 60 εκ. (αρ. κατ. 426)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΡΡΗΣ

Γεννήθηκε στον Κοσμά Κυνουρίας το 1963. Σπούδασε ζωγραφική
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Παναγιώτη Τέτση
και τον Γιάννη Βαλαβανίδη (1982-87). Συνέχισε τις σπουδές του
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού με δάσκαλο τον
Leonardo Cremonini (1988-91), με υποτροφία του Ιδρύματος Βασίλη και
Ελίζας Γουλανδρή και του Ιδρύματος Αδελφών Μπάκαλα. Συνεργάστηκε
με το Κέντρο Γραμμάτων και Τεχνών «Άποψη» (1996-2002) και από
το 2002 συνεργάζεται με την Ομάδα Τέχνης «Σημείο», διδάσκοντας
ζωγραφική. Το 2001 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο
για «Νέο ζωγράφο κάτω των 40 ετών». Το 2006 το κοινωφελές Ίδρυμα
«Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» τού απένειμε τιμητική διάκριση για το έργο
του. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

1992
1993
1994

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1988 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
1993 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης και Μέδουσα + 1, Αθήνα
1996 Galerie Flak, Παρίσι
2000 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα
2004 Portraits and Nudes, Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, Νέα Υόρκη
2007 Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα

1995
1996

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1984 Διεθνές Συνέδριο Κριτικών Τέχνης AICA, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Κέντρο, Δελφοί
1986 Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Άνδρου - ‘Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Άνδρος
1987 Πανελλήνιος, Εκθεσιακό Κέντρο Ο.Λ.Π. , Πειραιάς
1988 Συναντήσεις - Επισημάνσεις - Αντιπαραθέσεις, Πινακοθήκη Δήμου
Αθηναίων, Αθήνα (επιμέλεια Κώστας Σταυρόπουλος)
1989 17 + 1, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
1990 Vers un Nouvel Humanisme: Jeunes Peintres Grecs à Paris,
Espace des Esselières,Ville de Villejuif, Παρίσι (επιμέλεια Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα)
1991-4 Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική. Συλλογή Βλάση Φρυσίρα,
Πινακοθήκη Πιερίδη, Γλυφάδα
(1991), Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, Δημοτική
Πινακοθήκη, Ρόδος
Αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών, Ύδρα (1992), Βυζαντινό Μουσείο,
Ζάκυνθος (1993)
Νεώρια, Χανιά, Γενί Τζαμί και Βελλίδειο Πολιτιστικό Κέντρο,
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (1994)
(επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)
1991 23e Festival International de la Peinture. Château Musée
de Cagnes-sur-Mer, Γαλλία

1997

1998

1999
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Α.Σ.Κ.Τ.: Απόφοιτοι ’86 - ’90, Μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη
(Tériade), Μυτιλήνη
Germinations 6, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Άαχεν,
Γερμανία
Jeune Présence Grecque, Galerie Flak, Παρίσι
Σύγχρονοι Έλληνες Δημιουργοί, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο,
Δελφοί (επιμέλεια Πινακοθήκη Πιερίδη)
Grands et Jeunes d’ Aujourd’hui, Grand Palais, Παρίσι
Νέοι Έλληνες Ζωγράφοι, Αίθουσα Τέχνης και Συναυλιών, Ύδρα
Ασκήσεις Πατριδογνωσίας, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου - Παράρτημα Κέρκυρας, Κέρκυρα
(επιμέλεια Μάνος Στεφανίδης)
Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική: Συλλογή Κώστα Ιωαννίδη, Δημοτική
Πινακοθήκη, Ρόδος (επιμέλεια Λίνα Τσίκουτα)
Grands et Jeunes d’ Aujourd’hui, Grand Palais, Παρίσι
Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική: Συλλογή Κώστα Ιωαννίδη, Πνευματικό
Κέντρο Δήμου, Άμφισσα (επιμέλεια Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν)
Σχέδια, Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, Κηφισιά
Αφιέρωμα στον Περικλή Πανταζή, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
(επιμέλεια Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου)
Δάσκαλοι και Μαθητές, Γκαλερί Αστρολάβος, Αθήνα (επιμέλεια
Μάνος Στεφανίδης)
Φόρος τιμής στον Paul Verlaine, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πειραιάς
Ζωγραφική σε Ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, Δήμος Αθηναίων, Αθήνα
Δέκα Έλληνες Παραστατικοί Ζωγράφοι από τη Συλλογή
της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη, Casino Knokke, Galerie Jan
de Maere, Βέλγιο
Δημοτική Πινακοθήκη, Θεσσαλονίκη (επιμέλεια Θάλεια
Στεφανίδου, στο πλαίσιο της «Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 1997»)
Εστίες του Βλέμματος, Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης,
Λάρισα (επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
Φυσιογνωμία ενός βιομηχανικού τοπίου, Εργοστάσιο ΒΙΣ, Αθήνα
(επιμέλεια Flavia Nessi, Ίρις Κρητικού)
Ελληνική Τοπιογραφία. 19ος-20ός αιώνας, Εθνική Πινακοθήκη
και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια Αγγέλα
Ταμβάκη)
Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη από τη Συλλογή του Λεωνίδα Μπέλτσιου,
Εικαστικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, Λάρισα (επιμέλεια Ντόρα
Ηλιοπούλου-Ρογκάν)
Συλλογή Ιωάννη Κυνηγόπουλου: Έργα ελληνικής ζωγραφικής
στη Σύρο, Αίθουσα Τέχνης Ερμούπολης, Σύρος (επιμέλεια
Τάκης Μαυρωτάς)
Νεοελληνική Ζωγραφική: Η Συλλογή του Γιώργου Κητή, Γενί Τζαμί,

Θεσσαλονίκη (επιμέλεια Αγγελική Σαχίνη)
2000 Αθήνα-Παρίσι, Παρίσι-Αθήνα: Εικαστική Διαδρομή, Πινακοθήκη
Ψυχάρη 36, Αθήνα (επιμέλεια Ειρήνη Σαββανή)
2.000 Κονσέρβες, Λιθογραφείο της οδού Πειραιώς, Αθήνα
(επιμέλεια Αλέξης Βερούκας, Νίκη Νικονάνου, Νίκος Στεφάνου)
Οινούσσες 2000. Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική: Συλλογή
Χ. Χριστοφή, Ναυτικό Γυμνάσιο, Οινούσσες
Αrt Athina 8, Αθήνα (συμμετοχή με Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης)
2001 Αναζητήσεις και Διατυπώσεις Ελλήνων Καλλιτεχνών από το 1950
ώς το 2000
Έργα της Συλλογής του Κέντρου Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας
Ρεθύμνης, Κέντρο Τεχνών (Σταφιδαποθήκες Barry), Πάτρα
(επιμέλεια Μαρία Μαραγκού)
Ο Μύθος της Γυναίκας στη Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική 1930-2001,
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου-Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας
Γουλανδρή, Άνδρος (επιμέλεια Χάρης Καμπουρίδης)
Figurazione Europea, Galleria Forni, Μιλάνο (επιμέλεια
Alessandro Riva)
2002 Οράματα και Δεσμά: Αλληγορίες της φυλακής στη νεοελληνική τέχνη
1922-2002, Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Αθήνα (επιμέλεια
Χάρης Καμπουρίδης)
Ύδρα. Εικαστικές αποτυπώσεις, Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας,
Ύδρα (επιμέλεια Ειρήνη Οράτη)
Άνθρωπος και Φύση, Γκαλερί Τζάμια-Κρύσταλλα, Χανιά (επιμέλεια
Πέγκυ Κουνενάκη)
Έλληνες Ζωγράφοι: Συλλογή Χρίστου Χριστοφή, Οικία Τριανταφύλλη,
Αθήνα
Άνθρωποι-Πρόσωπα-Μορφές, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης,
Ρέθυμνο (επιμέλεια Μαρία Μαραγκού)
Καλλιτέχνες που Ζωγράφισαν το Αιγαίο και την Ιστορία του και η Νέα
Συλλογή του Υπουργείου Αιγαίου, Υπουργείο Αιγαίου, Μυτιλήνη
30 Χρόνια και … : Συλλογή Γιώργου και Μάντης Διαμαντίδη,
Δημοτική Πινακοθήκη, Θεσσαλονίκη
2002-3 Διαγράφοντας το Σήμερα, το Αύριο, το Χθες: Νέοι Έλληνες Καλλιτέχνες:
Αφιέρωμα στο Νομό Ιωαννίνων, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
(2002), Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Αθήνα (2003) (επιμέλεια
Λίνα Τσίκουτα-Δεϊμέζη)
2003 Εγώ, ο Εαυτός μου, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης, Ρέθυμνο
(επιμέλεια Ελένη Κυπραίου)
Νέα Εικονολατρεία: Θριαμβευτική επιστροφή της ζωγραφικής
αναπαράστασης, Fine Arts Καπόπουλος, Αθήνα (επιμέλεια
Χάρης Καμπουρίδης)
2004 Ανθρωπογεωγραφία: Συλλογή Χρίστου Χριστοφή, Ίδρυμα Θρακικής
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Τέχνης και Παράδοσης, Ξάνθη
Μεταμορφώσεις του Σώματος, Γκαλερί Καλφαγιάν, Αθήνα
Ελαίας Εγκώμιον, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα (επιμέλεια Λουίζα
Καραπιδάκη)
Αναφορά στον Γύζη, Σπίτι των Εκθέσεων, Φαλατάδος, Τήνος
(επιμέλεια Νίκος Γ. Ξυδάκης)
Αγώνων Πόλις, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (επιμέλεια
Αθηνά Σχινά)
Ομοιότητα Περίπου: Εκδοχές ενός πορτραίτου του Αντώνη Μπενάκη,
Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (επιμέλεια Θανάσης Μουτσόπουλος)
Η Τέχνη στην Πρώτη Σελίδα: 59 καλλιτέχνες δημιουργούν για την
‘Athens Voice’, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα
Ιερή και Βέβηλη. Όψεις της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική
ζωγραφική, Δημοτική Πινακοθήκη, Χανιά (επιμέλεια
Χάρης Καμπουρίδης)
Reflections from Greece, The National Arts Club, Νέα Υόρκη
(επιμέλεια Κατερίνα Κοσκινά)
Το Σκιάχτρο, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο (επιμέλεια
Όλγα Δανιηλοπούλου, Nico de Oliveira, Nicolas Oxley)
Όψεις της Μορφής, Σημάνσεις του Τοπίου: Έλληνες ζωγράφοι από τη
Συλλογή Αντώνη και Άζιας Χατζηιωάννου, Δημοτική Πινακοθήκη,
Χανιά (επιμέλεια Ίρις Κρητικού)
Δοχεία Ζωής, Μotel Ξένιος Ζευς, Αρχαία Ολυμπία
Γενέθλιος Τόπος, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (επιμέλεια Ίρις
Κρητικού)
Νέα Αποκτήματα. Παραστατική Τέχνη. Από τις συλλογές της Εθνικής
Πινακοθήκης, Δημοτική Πινακοθήκη, Πάτρα (επιμέλεια Λίνα
Τσίκουτα-Δεϊμέζη)
Έλληνες Ζωγράφοι από τη Συλλογή της Εθνικής Τραπέζης, Εθνική
Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια
Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου)
Greek Colour. Sixteen Contemporary Artists, Sotheby’s, Λονδίνο
Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, Hellenic Museum, Μελβούρνη
Υδατογραφώντας το ελληνικό τοπίο, Πινακοθήκη Σύγχρονης
Βαλκανικής Τέχνης, Λήμνος (επιμέλεια Ίρις Κρητικού)
Νέα Αποκτήματα της Εθνικής Πινακοθήκης 1992-2009. Παραστατική
Τέχνη, Κάστρο Σίφνου (επιμέλεια Λίνα Τσίκουτα-Δεϊμέζη)
Όψεις του Λευκού, Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, Θήρα
(επιμέλεια Ίρις Κρητικού)

© Ε. Σακαγιάν

Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΤΩΝ ΕΡΑΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΥ Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΥ
ΣΑΚΑΓΙΑΝ
Ειρήνη Βενιεράκη
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Ο ζωγράφος είναι ένας άνθρωπος
που καταβροχθίζει τον κόσμο με τα μάτια
και τον αποδίδει με τα χέρια του.
Ανάμεσα στα μάτια και τα χέρια του,
υπάρχει το κεφάλι και η καρδιά του και σ’ αυτά
ένα είδος πέψης και μεταμόρφωσης1.
Roger Garaudy
και με την ευρύτερη διάσταση της απουσίας, ή μάλλον του λακανικού
«τραύματος», που αφορά στη «χαμένη συνάντηση με το πραγματικό»6.

Θέαμα – θεατής – το ανδρείκελο – το ενυδρείο – το ασανσέρ
Η καταγωγή – η μνήμη – η φυσιογνωμία – η ταυτότητα
Η επιθυμία – ο έρωτας – ο θάνατος – οι εραστές – ο παράδεισος
Εγκλωβισμός – συνωστισμός – ανία – θλίψη - σεισμός

Αυτήν ακριβώς τη χαμένη συνάντηση με το πραγματικό, άλλωστε, μοιάζει να εννοεί και ο ίδιος ο εικαστικός, τόσο όταν εντοπίζει την ειδοποιό
διαφορά της ζωγραφικής από τη φωτογραφία, όσο και όταν κάνει λόγο
για «το πρόβλημα της αναπαράστασης του ανθρώπου», επεξηγώντας ότι
«η αναπαράσταση είναι αυτή που κάνει τον άνθρωπο μαζικό»7. Γι’ αυτό ίσως
και στην παρατήρησή του, ότι «ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό
του»8, θα πρέπει με τη σειρά μας να αναζητήσουμε τον ίδιο το ρόλο
όχι μόνο των πολύχρωμων θεατών του, αλλά και της βιτρίνας – αυτής
της άλλοτε υπαρκτής, όπως στο Ασανσέρ, τα Αυτοκίνητα, τους Εργαζόμενους στους υπολογιστές ή τους Ακροατές οπτικοακουστικής συνέλευσης, και
άλλοτε ανύπαρκτης ή μάλλον αόρατης façade, πρόσοψης - πρόφασης,
όπως στη Βόλτα νυχτερινή, τους Ταξιδιώτες πλοίου, τους Θεατές παιδιά και
τις Μαθήτριες και καλειδοσκόπιο. Της γυάλινης δηλαδή και διάφανης βιτρίνας των καταστημάτων, των εστιατορίων, των αυτοκινήτων και των
ασανσέρ, που σα μία άλλη οθόνη, «όπου προβάλλεται η σύγχυση του φανταστικού, αλλά και οι συνθήκες εγκλεισμού», μέσα της εγκλωβίζονται, την
ίδια στιγμή που αποκαλύπτονται, «ομοιώματα ανθρώπων, δηλαδή κούκλες
βιτρίνας ή μαριονέτες λούνα παρκ, που λειτουργούν ως πρότυπα - μοντέλα
και δημιουργούν συχνά απάνθρωπες εντυπώσεις και επιθυμίες»9. Μέσω της
βιτρίνας συνεπώς, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως επιτείνεται
η σημασία της αναπαράστασης, του ειδώλου, αλλά και των ίδιων των
θεατών, αυτών που ενυπάρχουν στα έργα και για τους οποίους, όπως
λέει ο εικαστικός, «το περιβάλλον τους είναι οι άλλοι»10, αλλά και εκείνους
που ως «θεατές - ηδονοβλεψίες ανακαλύπτουν ότι παρακολουθούνται από τα
πρόσωπα του έργου», όπως διαπιστώνει ο Μουτσόπουλος11, και οι οποίοι
συνειδητοποιούν σταδιακά ότι οδηγούνται σε μία άλλη θέαση, που αυτή
τη φορά έχει να κάνει μάλλον με την αυτο-παρατήρηση μέσω της μορφής του άλλου που μου μοιάζει, που οδηγεί παρόμοιο αυτοκίνητο, που
στέκεται στις ουρές, που συνωστίζεται στο μποτιλιάρισμα, στις αίθουσες
του κινηματογράφου, στο πλοίο ή στην εξοχή.

Το χαμένο σώμα της κοινωνίας και ο ποιητής ως υπαρξιακό ναυάγιο

Είμαστε σε μία εποχή που όλα είναι μαζικά. Καμία αναπαράσταση του υποκειμένου. Καμία επίσημη γλώσσα δε χρησιμοποιεί την τέχνη ως αλήθεια της. Η
τεχνολογική εικόνα δε σου επιτρέπει να αναγνωρίσεις τον υποκειμενισμό μίας
γλώσσας, δεν επιτρέπει να φανταστούμε τη διαφορετικότητα1.
Ακριβώς όπως οι ένοικοι του Big Brother, έτσι και οι πολύχρωμοι θεατές
του Εδουάρδου Σακαγιάν εγκλωβίζονται, συνωστίζονται, στοιχίζονται
από τον ζωγράφο ο ένας πλάι στον άλλο, χωρίς απόσταση, αλλά και
χωρίς διαπροσωπική επαφή, ενώ μας παρακολουθούν την ίδια στιγμή
που τους παρακολουθούμε. Ακριβώς όπως και στα reality shows του
εκούσιου – συνειδητού όμως ή ασυνείδητου; –, εγκλωβισμού, όπου άνθρωποι άγνωστοι, αλλά παρόμοιοι, συν-κατοικούν προσφέροντας τον
εαυτό τους ως θέαμα - βορά στους άλλους θεατές - ηδονοβλεψίες και
ανθρωποφάγους του καναπέ, έτσι και οι άνθρωποι - ρέπλικες του Σακαγιάν, φαίνεται να προσφέρουν το είδωλό τους, εναλλάσσοντας διαρκώς
ρόλους με τους θεατές τους, μέσα σ’ ένα λαβύρινθο που ενδεχομένως
να τους φανερώσει την έξοδο, αλλά και τη χαμένη τους ταυτότητα.
Σαν ένα αλλιώτικο σαιξπηρικό θέατρο εν θεάτρω2, αλλά και σαν τον καθρέφτη στο έργο του Velazquez, που, όπως διαπιστώνει ο Foucault, «δεν
αντανακλά τίποτε απ’ ό,τι βρίσκεται στον ίδιο χώρο μ’ αυτόν, αλλά αποκαθιστά
την ορατότητα σε ό,τι παραμένει έξω από κάθε βλέμμα»3, έτσι και τα έργα
του Σακαγιάν, «δε λειτουργούν», όπως ο ίδιος λέει, «σα δωμάτια», αλλά
«σαν καθρέφτες που χωρούν μέσα τους όλους εμάς» που τους απευθύνουμε το βλέμμα4. Ο καθρέφτης των Ισπανών βασιλέων, αλλά και το
ανεστραμμένο τελάρο του ζωγράφου δηλαδή στο έργο του Σακαγιάν
είναι, θα λέγαμε, οι ίδιες οι μορφές των θεατών, οι οποίες εναλλάσσονται
με τις δικές μας, καθώς μας παρατηρούν ενόσω τις παρατηρούμε, σαν
το αόρατο εκείνο σημείο του πίνακα, που, και στις δύο περιπτώσεις,
κάτι επιθυμεί να φανερώσει. Κάτι που, κατ’ επέκταση, θα λέγαμε, ότι έχει
να κάνει με την ατομικότητα, τη διαφορετικότητα, την τραγική συνθήκη του σύγχρονου πολιτισμού, το αλλόκοτο, το παράδοξο, αλλά και το
θαυματουργό. Γι’ αυτό και αυτή η πολυχρωμία, που είναι συγχρόνως και
πολυβουία, του έργου του Σακαγιάν, αυτή η λαβυρινθώδης εικαστική
επιφάνεια που φανερώνει εξίσου λαβυρινθώδεις χώρους, μέσα στους
οποίους παραπλήσιοι αλλά ποτέ πανομοιότυποι άνθρωποι συνωστίζονται, περιορίζονται, συγκεντρώνονται και τελικά εγκλωβίζονται, φαίνεται
να ενέχει τελικά το ρόλο του δικού του καθρέφτη στο έργο του, εκείνου
του «σπασμένου καθρέφτη», όπως τον αποκαλεί ο ίδιος, που συνεπάγεται
την «αμφιβολία του προς τα στερεότυπα», ενώ επισημαίνει το «αποσπασματικό» της εικόνας5. Αυτό που έχει να κάνει τόσο με το αόρατο εκείνο
σημείο, από όπου αυτούς που παρατηρούμε γίνονται ο εαυτός μας, όσο

Με αυτά λοιπόν τα μέσα, αλλά και με τη μαύρη φιγούρα που παρεισφρέει ανάμεσα στο πλήθος, και η οποία συνιστά τη «μορφοποίηση της
κακής συνείδησης του ζωγράφου ενάντια στην πρόοδο και τις συνέπειες αυτής
στο σημερινό άνθρωπο ως ατομικότητα»12, και συνεπώς, της προσωπικής
του αποξένωσης, ο Σακαγιάν ασκεί μία «ζωική κριτική από ένστικτο»13,
την ίδια στιγμή που στήνει πράγματι ένα πολύ ισχυρό και ταυτόχρονα
εικονοκλαστικό γλωσσικό οικοδόμημα, με βασικό ζητούμενο την «αναστήλωση του υποκειμένου»14, ή ό,τι θα μπορούσαμε να εννοήσουμε ως
επανασύνδεση με την υποκειμενική ταυτότητα και γλώσσα, επανεύρεση
και επανέκφραση της διαφορετικότητας.
Συγχρόνως, μέσα από τα πορτρέτα, το Κορίτσι, τη Γυναίκα στην Ταράτσα,
το Αέρινο πρόσωπο, τη Γυναίκα με το παιδί, το Μεγάλο παιδί, το Χωριάτη, το
Desperate man, τη Διακόσμηση της θλίψης και τους Γονείς του ποιητή, ο
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Σακαγιάν μοιάζει να αποκαλύπτει μία ακόμη διάσταση. Το τραύμα δεν
αφορά πλέον στο χαμένο σώμα της κοινωνίας, αλλά έχει να κάνει με την
επιθυμία του ίδιου του υποκειμένου να προσδιορίσει την ταυτότητά του.
Με μια έκφραση που θυμίζει περισυλλογή και προβληματισμό μαζί, απέναντι στη συνείδηση της χαμένης αθωότητας, της απώλειας και αδυναμίας επανασύνδεσης με το παρελθόν, οι άνθρωποι αυτοί, οι αγαπημένοι
του Σακαγιάν, φαίνεται να βρίσκονται στο μεταιχμιακό εκείνο χώρο που
χωρίζει αλλά και συνδέει τον κοινωνικό με τον υπαρξιακό άνθρωπο.
Τον ντυμένο με τον γυμνό άνθρωπο, το ερωτικό σώμα των Εραστών του
2005, του Ύπνου, των Εραστών μπροστά στη βιβλιοθήκη ή του In Paradisum,
που, όπως λέει ο ίδιος ο Σακαγιάν, «φανερώνουν την επιθυμία του άλλου,
για να μειωθεί το τραύμα της μοναξιάς». Άλλωστε, «το τραύμα είναι αυτό που
κάνει έναν άνθρωπο ερωτικό»15.

σώμα. Τον υπαρξιακό άνθρωπο που υποκειμενοποιεί τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, την ίδια στιγμή που, υπό την έννοια ενός «υποκειμενικού
ρεαλισμού που συχνά είναι θαυματουργός, συνδυάζει την παρατήρηση με την
εξιδανίκευση», προσδίδει δηλαδή στην «αγχώδη έκφραση του ατόμου ως
υπαρξιακή μαρτυρία και σπαραγμό»21 τη διάσταση της επιθυμίας και συνεπώς και της φαντασίας.

Τα έργα αυτά συνεπώς, που, σύμφωνα πάλι με τον εικαστικό, είτε «φανερώνουν ένα χώρο φιλικό, αρμονικό, καθόλου εχθρικό (In Paradisum), είτε
καταργούν εντελώς το χώρο, απόλυτα αφοσιωμένοι ο ένας άνθρωπος στον
άλλον» (Εραστές)16, θα λέγαμε, με τη σειρά μας, πως μας φέρνουν πιο
κοντά στην έξοδο από τον λαβύρινθο των ομοιωμάτων, των ειδώλων,
των χώρων εγκλεισμού και εγκλωβισμού της επιθυμίας. Γι’αυτό και εδώ
ο χώρος είτε καταργείται εντελώς, είναι ένας μη χώρος, κατά την έκφραση του Σακαγιάν, είτε γίνεται θαυματουργός, χωρίς βιτρίνες, ενυδρεία,
οθόνες. Ιδιαίτερα δηλαδή με τα γυμνά, θα λέγαμε πως αυτή η «κοινωνική
πραγματικότητα της μεταμοντέρνας κουλτούρας που μεταλλάσσεται σε μία
ερημιά γεμάτη καθρέφτες, καθώς κάθε αντικείμενο ατενίζει την αφηρημένη
ουσία του σε ένα άλλο κ.ο.κ.»17, όπως έχει παρατηρήσει ο Terry Eagleton,
και, όπως αποκαλύπτεται κατά έναν τρόπο στα έργα των θεατών, εδώ
παύει να υφίσταται ως τέτοια. Αντίθετα, η διαπροσωπική επαφή, η ερωτική συνεύρεση, η φαντασίωση, η επιθυμία του άλλου και για τον άλλον,
πλησιάζουν μάλλον προς την έξοδο από τον λαβύρινθο, ενώ περιορίζουν ή και καταργούν τη ματαίωση της επιθυμίας και τη καταδυνάστευση οποιασδήποτε ηδονής ως τα βασικά γνωρίσματα ενός «πολιτισμού
- πηγής δυστυχίας»18.

1. Βλ. Roger Garaudy, D’ un realisme sans rivages – Picasso, Saint-John Perse, Kafka,
πρόλογος Louis Aragon, Παρίσι, 1963.
2. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, Συνομιλία με την Ειρήνη Βενιεράκη, στην ανέκδοτη
διδακτορική διατριβή: Ειρήνη Βενιεράκη, Τένχη και Πολιτική – Οι μεταμορφώσεις
του ρεαλισμού μέσα από το έργο του Χρήστου Μποκόρου, της Βάνας Ξένου, του Γιώργου Ρόρρη και του Εδουάρδου Σακαγιάν, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 2009.
3. Βλ. Μυρτώ Ρήγου, Ο αναγνώστης Άμλετ, Αθήνα, 2000.
4. Βλ. Μισέλ Φουκώ, Οι λέξεις και τα πράγματα – Μία αρχαιολογία των επιστημών του
ανθρώπου, μτφρ. Κωστής Παπαγιώρης, Αθήνα, 1993.
5. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, Συνομιλία με την Ειρήνη Βενιεράκη, Αθήνα,
15/05/2009.
6. Θανάσης Μουτσόπουλος, Εδουάρδος Σακαγιάν, Αθήνα 2007.
7. Βλ. Jacques Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Παρίσι, 1973,
και Hal Foster, Le retour du reel – Situation actuelle de l’ avant-garde, Βρυξέλλες, 2005.
8. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, Συνομιλία με την Ειρήνη ..., ό.π.
9. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, Συνομιλία με την Ειρήνη..., ό.π.
10. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 1999, και ό.π.
11. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, ό.π.
12. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, ό.π.
13. Βλ. Ε. Σακαγιάν – Sacaillan, γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, 2003.
14. Βλ. Εδουάρδος Σακαγιάν, Συνομιλία με την Ειρήνη Βενιεράκη, ό.π.
15. ό.π.
16. ό.π.
17. ό.π.
18. Βλ.Terry Eagleton, Η ιδεολογία του αισθητικού, επιστημονική επιμ. Πέπη Ρηγοπούλου, μτφρ. – επιμ. Εσπερίδες – Σ. Ρηγοπούλου, μτφρ. συμβολή Γιάννης Λάμπρου,
Αθήνα, 2006.
19. Βλ. Sigmund Freud, Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, μτφρ. Γιώργος Βαμβαλής, Αθήνα,
1994.
20. Βλ. Ε. Σακαγιάν..., ό.π., 1999.
21. Βλ. Guy Debord, La Société du Spectacle, Παρίσι, 1992.
22. Βλ. Σακαγιάν - Ουτοπίες Παραδείσου, κειμ. Εδουάρδος Σακαγιάν, Γκαλερί Kalfayan,
Αθήνα, 2007.

Ειρήνη Βενιεράκη
Δρ. Αισθητικής και Ιστορίας της Τέχνης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ

Μέσα λοιπόν από έργα «αντιμνημειακά και έκκεντρα»19, όπως τα χαρακτηρίζει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ο Σακαγιάν καταφέρνει να ασκήσει αυτή
τη «ζωική - βιολογική», όπως την αποκαλεί, «κριτική», ένα είδος αντιρητορικής, θα λέγαμε, στις συνθήκες που προσδιορίζουν τη σύγχρονη
εποχή, αλλά και το ίδιο το άτομο που έχει μηδενίσει τα όρια αντίστασής
του και παρασύρεται από αυτόν τον πολύχρωμο λαβύρινθο που του
στερεί την ιδιαιτερότητα της ατομικής ταυτότητας αλλά και της κριτικής σκέψης. Με τη διαφορά ότι στη δική του απεικόνιση της «κοινωνίας
του θεάματος», της σύγχρονης δηλαδή κοινωνίας που, όπως και στον
Debord, μοιάζει να «αναγγέλλεται σαν ένα τεράστιο συνοθύλευμα θεαμάτων,
κατά το οποίο αυτό που συνιστούσε το άμεσα βιωμένο, έχει τώρα απωθηθεί
στην αναπαράσταση και συνεπάγεται το μη πραγματικό της πραγματικής κοινωνίας»20, ο Σακαγιάν απεικονίζει επίσης τη μαύρη φιγούρα και το γυμνό
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Υστερόγραφο του Εδουάρδου
σαν ένας διάλογος μ’ εμένα:
– Δεν έχω ζωγραφίσει παρά αγαπημένα πρόσωπα συνήθως σε εχθρικό περιβάλλον.
– Τα έργα μου δεν είναι φωτογραφίες.
– Φωτογραφίζεται η φαντασία μου;
– Ζωγραφίζω τους ανθρώπους όπως τους φαντάζομαι. Το θέμα μου δεν είναι οι άλλοι, αλλά η φαντασία μου.
– Η φαντασία μου αρχίζει με το λήθαργο, συνεχίζει με το όνειρο και τελειώνει με το θλιβερό ξύπνημα.
– Όταν βλέπω φωτογραφίες αγαπημένων μου ανθρώπων, με πληγώνουν χειρότερα και από τον καθρέφτη. Βλέπω τον καιρό που πέρασε κι αναρωτιέμαι εάν έτσι τους αγάπησα, κι αναγκάζομαι να αμφιβάλλω εάν αυτούς αγάπησα. Φτάνω να μη γνωρίζω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, αλλά
μόνο να αναγνωρίζω την απουσία τους, άρα και τη δική μου. Η φωτογραφία είναι η απαθής απόδειξη της αλήθειας και οι εικόνες της η απουσία.
Αντίθετα λοιπόν με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική εκ του φυσικού, προτιμώ να ζωγραφίζω όπως φαντάζομαι τους ανθρώπους και όχι όπως
είναι γιατί έτσι είμαι παρών.
– Η αλήθεια είναι ένας σπασμένος καθρέφτης σε τόσα κομμάτια όσα και τα ανθρώπινα πρόσωπα.
– Ενώ ο Warhol θέλει να γίνει μηχανή, εγώ αντιστέκομαι.
– Υπάρχουν πολλοί -ισμοί, θρησκευτικοί, πολιτικοί, ιδεολογικοί και αισθητικοί, που διώκουν την ατομικότητα.
– Ο ρεαλισμός χρησιμοποιήθηκε για να μονοπωληθεί η αλήθεια και να καταργηθεί η φαντασία. Οι κούκλες βιτρίνας, τα ανθρώπινα ομοιώματα
είναι τα φαντάσματα της τεχνολογίας που προσβάλλουν τον άνθρωπο, ενώ η τέχνη παρηγορεί την ανθρωπιστική φαντασία.
– Αυτά που ζωγραφίζω προέρχονται από απουσίες. Έζησα την απουσία των ανθρώπων και ζωγράφισα την παρουσία τους.
– Η φωτογραφία δείχνει πώς φαίνεται ο άνθρωπος και η τέχνη τι είναι ο άνθρωπος.
Μάιος 2009
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Ο χωριάτης, 1990-92
Λάδι σε μουσαμά 66,7 x 58,7 εκ. (αρ. κατ. 431)
ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΚΑΓ Ι ΑΝ
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Ο σεισμός, 1992-94
Λάδι σε μουσαμά 129 x 99 εκ. (αρ. κατ. 434)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Χωρίς τίτλο, 1990-92
Λάδι σε μουσαμά 110 x 110 εκ. (αρ. κατ. 432)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Μαθήτριες και καλειδοσκόπιο, 1995-98
Λάδι σε μουσαμά 90 x 69,5 εκ. (αρ. κατ. 438)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Εραστές μπροστά απ΄ τη βιβλιοθήκη, 1996-2005
Λάδι σε μουσαμά 98 x 88 εκ. (αρ. κατ. 446)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Βόλτα νυχτερινή, 2002-03
Λάδι σε μουσαμά 159,5 x 150 εκ. (αρ. κατ. 441)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ασανσέρ, 2003
Λάδι σε μουσαμά 200 x 109 εκ. (αρ. κατ. 442)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Εργαζόμενοι στους υπολογιστές, 2000
Λάδι σε μουσαμά 40,2 x 47 εκ. (αρ. κατ. 439)

Ταξιδιώτες πλοίου, 2004
Λάδι σε μουσαμά 150 x 83 εκ. (αρ. κατ. 443)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Χρωματολόγιο στη Βάρκιζα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 150 x 100 εκ. (αρ. κατ. 444)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Εραστές του 2005, 2005
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 205 x 172 εκ. (αρ. κατ. 452)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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In Paradisum, 2006
Βινυλικό, λάδι και μολύβι σε μουσαμά 187 x 146,5 εκ. (αρ. κατ. 454)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

232

ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΑΚΑΓ Ι ΑΝ

233

Αυτοκίνητα, 2008
Βινυλικό, λάδι, μολύβι και φύλλο χρυσού σε μουσαμά 203 x 158 εκ. (αρ. κατ. 457)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Θεατές, 2008
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 178 x 152 εκ. (αρ. κατ. 458)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Εργαστήριον χρυσοχοΐας, 21-12-93
Σχέδιο με μολύβι 14 x 10 εκ. (αρ. κατ. 433)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ε∆ΟΥΑΡ∆ΟΣ ΣΑΚΑΓΙΑΝ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957. Σπούδασε ζωγραφική
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στα Εργαστήρια του Δημήτρη
Μυταρά και του Γιάννη Μόραλη (1976-81). Συνέχισε τις σπουδές του
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού με δάσκαλο τον
Leonardo Cremonini (1984-87), με την Υποτροφία Σ. Βικάτου της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το 1987 τιμήθηκε με το βραβείο
Prix de l’ Académie de Médicine de France και το 1992 με το βραβείο
Trophées de la Couleur. Το 1994 πήρε το Βραβείο Ζωγραφικής με τη
συμμετοχή του στη 18η Μπιενάλε Αλεξανδρείας. Ζει και εργάζεται
στην Αθήνα.

1990 Vers un Nouvel Humanisme: Jeunes Peintres Grecs a Paris, Espace
des Esselieres,Ville de Villejuif, Παρίσι (επιμέλεια Μαρίνα
Λαμπράκη-Πλάκα)
1992 Trophées de la Couleur, Lefranc & Bourgeois Prix de Peinture,
Cirque d’ Hiver, Παρίσι
1993 To Παιδί στη Νεοελληνική Τέχνη, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια Αφροδίτη Κούρια, Ειρήνη
Οράτη)
1994 18η Μπιενάλε Αλεξανδρείας. Βραβείο Ζωγραφικής
FIAC (συμμετοχή με Γκαλερί Ζουμπουλάκη), Παρίσι
1995 L’ eveil artistique en jeu, Fondation Coprim, Παρίσι
Galerie Bouvet Laduday, Lefranc &Bourgeois, Le Mans-Saumur,
Γαλλία
1996 Vis à vis, Fondation Coprim, Παρίσι
1997 Vis à vis, Fondation Coprim, Musée de Louviers, Παρίσι
1998 Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη. Τρεις Γενιές, Museum of Modern Art,
Τελ Αβίβ και Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα,
Mordechai Omer)
2000 Salon de Mai, Παρίσι
2001 Salon de Mai, Παρίσι
2002 Voyageur sans boussole: Sur les traces de Dubuffet, Μusée National
de l’ Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Παρίσι (επιμέλεια
Ευρυδίκη Trichon-Milsani)
Art Paris (συμμετοχή με Galerie Lefor Openo)
2004 Πάσχον Σώμα, Εικαστικό Κέντρο Ρεθύμνης, Ρέθυμνο
2005 Διάλογοι 2006, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη
Art Athina 13 (συμμετοχή με Kalfayan Galleries)
Ιερή και Βέβηλη. Όψεις της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική
ζωγραφική, Δημοτική Πινακοθήκη, Χανιά (επιμέλεια Χάρης
Καμπουρίδης)
Πλόες ΧΙ. Ιn Arte Veritas, Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κυδωνιέως,
Άνδρος (επιμέλεια Αθηνά Σχινά)
2006 Αrtissima, Toρίνο (συμμετοχή με Kalfayan Galleries)
2007 Αrt Contemporain d’ Armenie, Orangerie du Luxembourg,
Musée d’ Art Moderne d’ Armenie, Παρίσι
Εικαστικό Πανόραμα στην Ελλάδα ΙΙ, Κρατικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη
Viennafair, Βιέννη (συμμετοχή με Kalfayan Galleries)
2008 Αrt Dubai 2008, Ντουμπάι (συμμετοχή με Kalfayan Galleries)
Χριστούγεννα με τον Παπαδιαμάντη, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2009 35 Εικαστικοί καλλιτέχνες για τη Δημοκρατία, Ζάππειο, Αθήνα
(επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1984 Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1985 Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1988 Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1989 Γκαλερί Αγκάθι, Αθήνα
1990 Galerie Eonnet-Dupuy, Παρίσι
Δημοτική Πινακοθήκη, Καλαμάτα
1991 Galerie Αrichi, Παρίσι
Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1993 Το Πλήθος και το Παιδί, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1995 Γκαλερί Πολύεδρο, Πάτρα
1996 Le visage et la foule, Galerie Dionne, Παρίσι
1997 Γκαλερί Τερρακόττα, Θεσσαλονίκη
1999 Το πλήθος και το παιδί, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
2001 Galerie Le Point, Mόντε Κάρλο
2002 Galerie Lefor Openo, Παρίσι
2003 Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
2004 Kalfayan Galleries, Θεσσαλονίκη
2005 Χώροι με Ανθρώπους, Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
Ξάνθη (σε συνεργασία με Kalfayan Galleries)
Γκαλερί Όμικρον, Λευκωσία
2006 Tοπία και Άνθρωποι, Ελληνογερμανική Αγωγή, Αθήνα
2007 Ουτοπίες Παραδείσου, Kalfayan Galleries, Aθήνα
2008 Θεατές, Kalfayan Galleries, Θεσσαλονίκη
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1985 Νέοι Έλληνες Ζωγράφοι. Διαδρομές, Αθήνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πινακοθήκη Δ. Πιερίδη (επιμέλεια
Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Μάνος Στεφανίδης)
Μνήμες-Αναπλάσεις-Αναζητήσεις, Αθήνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου
Σούτζου, Αθήνα (κείμενα Νέλλη Μισιρλή, Χάρης Καμπουρίδης)
1986 Salon de Mai, Παρίσι
1987 Studio of Cremonini, Tokyo School of Fine Arts, Τόκιο, και École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Παρίσι
Πανελλήνιος, Εκθεσιακό Κέντρο ΟΛΠ, Πειραιάς
Παράδοση και πρωτοπορία στην Ελλάδα, Πινακοθήκη Δ. Πιερίδη
(επιμέλεια Χρύσανθος Χρήστου)
1988 Ελληνική Ζωγραφική 1968-1988, Musée Royal des Beaux Arts,
Βρυξέλλες, οργάνωση Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου (κείμενο Δημήτρης Παπαστάμος)
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Τα έργα του Χρόνη Μπότσογλου που ανήκουν στη Συλλογή Σωτήρη
Φέλιου δημιουργήθηκαν μετά το 1990, αντιπροσωπεύουν δηλαδή την
πιο πρόσφατη περίοδο της εργασίας του ζωγράφου. Το κορυφαίο
έργο αυτής της περιόδου είναι αναμφισβήτητα η μεγάλη πολύπτυχη σύνθεση με τίτλο Προσωπική Νέκυια (1993-2000), που εκτέθηκε
πρόσφατα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λευκωσία. Αποτελείται
από 26 πίνακες, οι οποίοι διατάσσονται στον χώρο με συγκεκριμένη
σειρά, σχηματίζοντας κύκλο γύρω από τον θεατή. Οι περισσότεροι
είναι ολόσωμες προσωπογραφίες σε μέγεθος λίγο μικρότερο από το
φυσικό και εικονίζουν συγγενείς ή φίλους του ζωγράφου, που έχουν
φύγει από τη ζωή. Ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τη ραψωδία λ της
Οδύσσειας και δηλώνει μια τελετή «νεκρομαντείας», μια συνομιλία με
τους νεκρούς στον Άδη. Πρόκειται για ένα έργο-σταθμό στην πορεία
του καλλιτέχνη, το οποίο, με τη συντριπτική του παρουσία, καθορίζει
αναγκαστικά τον τρόπο προσέγγισης του συνόλου των έργων του που
βρίσκονται στη Συλλογή, όχι μόνο όσων ανήκουν στην περίοδο που
ο Μπότσογλου ονομάζει «δεκαετία της ‘Νέκυιας’», αλλά και εκείνων
που ζωγραφίστηκαν μετά το 2000 και εγκαινιάζουν εμφανώς μια νέα
φάση της δουλειάς του. Τα τελευταία, με τον γενικό τίτλο Αναφορές, είναι «φανταστικές» προσωπογραφίες συγκεκριμένων καλλιτεχνών του
19ου και του 20ού αιώνα (Van Gogh, Μπουζιάνης, Giacometti, Bacon),
οι οποίοι, όπως λέει ο ζωγράφος, «έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικαστικής του συνείδησης». Η σειρά ολοκληρώθηκε
πρόσφατα και δεν έχει ακόμα εκτεθεί ολόκληρη.

και αναπτύσσονται με πιο ανεξάρτητους ρυθμούς. Κατά καιρούς, στο
περιθώριο της κυρίως ζωγραφικής του, επιτρέπει στον εαυτό του να
ασχοληθεί και με κάποια «πάρεργα», εικονογραφήσεις, μικρά σχέδια,
ακουαρέλες, γλυπτά ή κατασκευές, που συμπληρώνουν τη γενικότερη
εικόνα του έργου του, χωρίς να εντάσσονται απαραίτητα στις θεματικές ενότητες των αντίστοιχων περιόδων. Το ίδιο θα μπορούσαμε
να πούμε και για τα πορτρέτα που ζωγραφίζει εδώ και πολλά χρόνια.
Στη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου, εκτός από τη Νέκυια, που αποτελεί από
μόνη της μια σημαντικότατη ενότητα, υπάρχουν δείγματα από δύο
ακόμα μεγάλες ενότητες: τις Αναφορές, που σημειώσαμε παραπάνω, και
τα Ερωτικά, μια σειρά που ξεκίνησε λίγο πριν από τη Νέκυια και απασχόλησε το ζωγράφο περίπου για μια εικοσαετία. Υπάρχουν επίσης
εικονογραφήσεις, κατασκευές και πορτρέτα.
Τα πορτρέτα είναι η παλιότερη και διαρκέστερη κατηγορία ζωγραφικών έργων του Μπότσογλου, η οποία αντανακλά άμεσα τον κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της τέχνης του. Ανέκαθεν τον
απασχολούσε η συγκρότηση της ανθρώπινης μορφής, το πρόσωπο
και το σώμα του μοντέλου και η σχέση όλων αυτών με τον χώρο,
όπως μαρτυρούν οι πολυάριθμες αυτοπροσωπογραφίες του και οι
αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες ζωντανών ανθρώπων, που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωγραφικής του, από τις πρώτες του
εμφανίσεις κατά τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. Η προσέγγιση
του συνολικού του έργου, αλλά και κάθε περιόδου ξεχωριστά, μπορεί
κάλλιστα να ξεκινήσει από κάποια πορτρέτα οικείων του προσώπων
(ή του εαυτού του) και, σταδιακά, να επεκταθεί στις άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με την περαιτέρω επεξεργασία των εικόνων
και των νοημάτων. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στα έργα της
Συλλογής Σωτήρη Φέλιου, τα οποία μάλιστα, ως σύνολο, συνδέονται

Ο Μπότσογλου συνηθίζει να παρουσιάζει τα έργα του σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ενότητες, οι οποίες άλλοτε διαδέχονται η μια
την άλλη και μοιάζουν να εικονογραφούν τις εξελικτικές φάσεις του
εικαστικού του προβληματισμού, άλλοτε δουλεύονται παράλληλα
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με μια σημαντική καμπή στην προσωπογραφική δραστηριότητα του
καλλιτέχνη, κυρίως ως προς τη σχέση του με το μοντέλο. Τα πρόσωπα που ζωγραφίζονται ερήμην των μοντέλων τους, όπως στη Νέκυια
και στις Αναφορές, διαφοροποιούνται από τα «κανονικά» πορτρέτα,
τα οποία προϋποθέτουν την άμεση παρατήρηση του ζωντανού μοντέλου. Διαφοροποιείται επίσης η στάση του ζωγράφου απέναντι στο
θέμα του. Ένα πορτρέτο μικρού κοριτσιού δεν μπορεί να έχει την ίδια
αντιμετώπιση με την προσωπογραφία ενός προγόνου. Όταν ο εικονιζόμενος έχει φύγει από τη ζωή, η εικόνα του παραπέμπει κατά κανόνα
στο παρελθόν (ή στο παρόν) του ίδιου του καλλιτέχνη, στις μνήμες
και τις καταβολές του, στον ψυχισμό του, σε στοιχεία της δικής του
ταυτότητας, κρυμμένα στις ταυτότητες των μοντέλων του. Η απουσία
του μοντέλου εντείνει το πολύπλοκο παιχνίδι των ταυτοτήτων, παλαιότατο χαρακτηριστικό της ανθρωποκεντρικής τέχνης, προπάντων
της προσωπογραφίας.

ανατομία των αισθήσεων που συμμετέχουν στον έρωτα. Τα νοήματα
δεν αναδύονται από τις εικονιζόμενες σκηνές, αλλά από το γεγονός
της αναπαράστασής τους και από την ποικιλία των τεχνικών και εκφραστικών μέσων που επιστρατεύονται για να διευρύνουν τις αναπαραστατικές δυνατότητες. Εδώ, ο εικαστικός λόγος του ζωγράφου,
παραμένοντας σε πρώτο πρόσωπο, διαχέεται στην πολλαπλότητα της
περιγραφής. Αλλού, κατασταλάζει σε μια προσωποποίηση που εμπεριέχει την περιπέτεια της διαδρομής -όπως στις Αναφορές- ή συμπυκνώνεται σε επιγραμματικές διατυπώσεις όπως στις μικρές «αφαιρετικές»
εικονογραφήσεις των Χαϊκού για τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο, τον ήλιο,
το φεγγάρι, ενός βιβλίου με γιαπωνέζικα τρίστιχα σε μετάφραση του
Μισέλ Φάις, που κυκλοφόρησε το 1994. Κάθε ενότητα λειτουργεί σαν
ένα διαφορετικό πεδίο διαλόγου, σαν ένας διαφορετικός καθρέφτης
που φωτίζει κάτι από το πρόσωπο του καλλιτέχνη, απαντώντας αποσπασματικά στα ερωτήματά του.

Προεκτάσεις ή παραλλαγές αυτού του παιχνιδιού ανιχνεύονται από
παλιά σε όλο το έργο του Μπότσογλου, όχι μόνο στο προσωπογραφικό. Οι θεματικές ή εικαστικές του επιλογές υπαγορεύονται από την
ανάγκη να εξερευνήσει τις σχέσεις του με πρόσωπα και πράγματα,
με τον εαυτό του, την τέχνη του, τα αισθήματα και την ιστορία του.
Η εξερεύνηση είναι μια περιπετειώδης διαδικασία αυτογνωσίας που,
με το πέρασμα του χρόνου, φέρνει τον καλλιτέχνη όλο και πιο κοντά
στα σκοτεινά σημεία της ύπαρξης, στη μοναξιά, τον φόβο, τα αναπάντητα ερωτήματα για τον έρωτα και τον θάνατο. Σε τέτοιες στιγμές, οι
εμπειρίες του παρελθόντος, ανθρώπινες και καλλιτεχνικές, συσσωρεύονται πιεστικά στον χώρο της μνήμης και αναζητούν διέξοδο, για να
αποκτήσουν είτε νόημα είτε απλώς μορφή. Στα Ερωτικά, ας πούμε, η
εικαστική μορφοπλασία ζευγαρώνει με το βίωμα, σε μια πολυδιάστατη

Κάπως έτσι δούλευε πάντα ο Μπότσογλου. Γι’ αυτό είναι θεμιτό να
μιλάει κανείς για «εξέλιξη» στο έργο του, για διαδοχικές φάσεις που
συνδέονται μεταξύ τους και οδηγούν σε όλο και πιο σύνθετες διατυπώσεις. Δεν έχει σημασία αν ζωγραφίζει «εκ του φυσικού» ή από
μνήμης, ούτε αν εκφράζεται με ρεαλιστικούς ή εξπρεσιονιστικούς τρόπους. Οι τεχνοτροπικές ή άλλες αλλαγές που παρατηρούνται στη διάρκεια της πορείας του, προέρχονται από τις εκάστοτε αναγκαιότητες
και, με τον καιρό, ενσωματώνονται σε μια ενιαία εξελικτική διαδικασία,
που παραμένει ανοικτή έως σήμερα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, τα
έργα που ζωγράφισε ο καλλιτέχνης τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν θα
έπρεπε, ίσως, να θεωρούνται ως καρποί μιας γενικόλογης «ωριμότητας», αλλά μιας μακρόχρονης και συνεχιζόμενης εξέλιξης.
Μάρθα-Έλλη Χριστοφόγλου
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Βασίλης Παπαβασιλείου, Ιούλιος 1991
Υδατογραφία και κάρβουνο σε χαρτί 76 x 57 εκ. (αρ. κατ. 250)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Προσχέδιο για την «Μυρσίνη», Νοέμβριος 1992
Μολύβι, παστέλ, ακουαρέλα σε χαρτί 117 x 58,5 εκ. (αρ. κατ. 251)

Η Μυρσίνη, Νοέμβριος 1992
Λάδι σε μουσαμά 120 x 60 εκ. (αρ. κατ. 252)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Τα γράμματα, Μάρτιος 1997
Μικτή τεχνική σε παλιά κάσα τυπογραφείου 36,5 x 84,5 x 5 εκ. (αρ. κατ. 255)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ο ζωγράφος Βικέντιος Βαν Γκογκ, 2003
Λάδι σε μουσαμά 198 x 98,5 εκ. (αρ. κατ. 262)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι, 2004
Λάδι σε μουσαμά 29,3 x 24,3 εκ. (αρ. κατ. 265)

Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Νοέμβριος 2003
Λάδι σε μουσαμά 90 x 70 εκ. (αρ. κατ. 263)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι, Δεκέμβριος 2003
Λάδι σε μουσαμά 199 x 98,5 εκ. (αρ. κατ. 264)

Ο ζωγράφος Φράνσις Μπέικον, Μάιος 2005
Λάδι σε μουσαμά 145 x 149 εκ. (αρ. κατ. 267)
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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Ο ζωγράφος Βικέντιος Βαν Γκογκ, Μάρτιος 2005
Λάδι σε μουσαμά 45 x 40 εκ. (αρ. κατ. 266)

Ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης, Ιούλιος 2007
Λάδι σε μουσαμά 70 x 55 εκ. (αρ. κατ. 268)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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Προσωπική Νέκυια, 1993-2000
Πολύπτυχο-Εγκατάσταση 26 έργων (απεικονίζονται ενάριθμα στις επόμενες σελίδες) (αρ. κατ. 261)
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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1. Ο νεκρομάντης
Λάδι σε μουσαμά 180 x 160 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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2. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 200 x 150 εκ.
3. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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4. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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5. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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6. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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7. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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8. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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9. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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10. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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11. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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12. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ
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13. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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14. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 210 x 100 εκ.
15. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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16. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
ΣΥΛΛΟ Γ Η Σ. ΦΕΛΙ ΟΥ

278

17. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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18. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
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19. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
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281

20. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
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21. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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22. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
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23. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
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24. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150 x 100 εκ.
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25. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 150,2 x 100,2 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ
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26. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά 200 x 100 εκ.
Χ ΡΟ ΝΗ Σ ΜΠ ΟΤ ΣΟ ΓΛΟΥ

289

ΧΡΟΝΗΣ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1941. Σπούδασε ζωγραφική
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη
(1960-65). Συνέχισε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών του Παρισιού με δάσκαλο τον Gustave Singier (1970-72).
Υπήρξε μέλος της Ομάδας Τέχνης Α (1960-67), της ομάδας «Νέοι
Έλληνες Ρεαλιστές» (1971-73) και της «Ομάδας για την Επικοινωνία και
την Εκπαίδευση στην Τέχνη» (1976-81).
Από το 1989 είναι καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας, ενώ στο διάστημα 2001-2006 διατέλεσε πρύτανης της Σχολής.
Κείμενά του έχουν κυκλοφορήσει στα βιβλία Ημερολόγια.Ταξίδια (1993),
Ψευδοδοκίμια (2000), To χρώμα της σπουδής (2005) και ποιήματά του στη
συλλογή Σπουδή στο μαύρο (1998). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

1992 Ιστορίες του Καθημερινού Καθρέφτη, Βιβλιοπωλείο Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη
Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα (κείμενο Θόδωρος Γεωργίου)
1993 Η Γυναίκα της Ζάκυθος, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
1994 Χάι-Κου. Εικονογράφηση, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
Ημερολόγια. Τα Πρόσωπα, Γκαλερί Αγκάθι, Αθήνα
1998 Σπουδή στη Μοναξιά, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα
1999 Οι Καρποί. Τα Πρόσωπα, Γκαλερί Έκφραση, Γλυφάδα
2002 Αντίο Ατελιέ, Μουσείο Φρυσίρα (κείμενο Πέγκυ Κουνενάκη)
2002-3Μια Προσωπική Νέκυια, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (2002),
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Πύλη
Αμμοχώστου, Λευκωσία (2003), (κείμενα Άγγελος Δεληβορριάς,
Δημήτρης Μαρωνίτης, Μάρθα Χριστοφόγλου, Χρήστος Λάζος)
2007 99 Εικόνες στον Η/Υ, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
2008 99 Εικόνες στον Η/Υ, Χώρος Εκδόσεων Μεταίχμιο, Αθήνα
Ο Χρόνης Μπότσογλου και ο κόσμος της εμπειρίας, Ερμουπόλεια
2008, Σύρος (κείμενο Παναγιώτης Παπαδόπουλος)
2009 Τρία Πορτρέτα, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
Γκαλερί Citronne, Πόρος

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1964 Κέντρο Τεχνολογικών Εφαρμογών, Αθήνα
1970 Γκαλερί Χίλτον, Αθήνα
Καλλιτεχνική Εταιρεία ‘Τέχνη’, Θεσσαλονίκη
1972 Cité Universitaire, Maison Internationale, Παρίσι
1975 Κέντρο Εικαστικών Τεχνών, Αθήνα
1977 Γκαλερί Κοχλίας, Θεσσαλονίκη
1978 Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1980 Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα, Αθήνα
1981 Γκαλερί Κοχλίας, Θεσσαλονίκη
1983 Υδατογραφίες 1961-64, Γκαλερί Υάκινθος, Κηφισιά (κείμενο
Νίκος Γρηγοράκης)
1985 Αίθουσα Τέχνης Αθηνών και Γκαλερί 3, Αθήνα (κείμενο
Μάρθα Χριστοφόγλου)
1986 Αναδρομική, Δημοτική Πινακοθήκη, Ρόδος (κείμενο
Χάρης Καμπουρίδης)
Πάρεργα, Γκαλερί Χρυσόθεμις, Χαλάνδρι
1988 Σελίδες Ημερολογίου, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα,
Αθήνα
Βελλίδειο ΄Ιδρυμα, Θεσσαλονίκη (κείμενο Χρήστος Λάζος)
1991 Γκαλερί Αστρολάβος, Πειραιάς
Τρία Πορτραίτα, Χώρος Τέχνης 24, Αθήνα
Αναδρομική, Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Το Πρόσωπο της Ελίζας, Γκαλερί Έκφραση, Γλυφάδα

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
1961 Α’ Πανελλαδική Νέων, Αθήνα
1962 Β’ Πανελλαδική Νέων, Αθήνα
1964 Γ’ Πανελλαδική Νέων, Αθήνα
1965 Ζ’ Πανελλήνιος, Ζάππειο, Αθήνα
1966 Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη, Θεσσαλονίκη
1967 Η’ Πανελλήνιος, Ζάππειο, Αθήνα
1969 X Bienal Sao Paolo, Βραζιλία
Έντεκα Ζωγράφοι της Θεσσαλονίκης, Γκαλερί Άστορ, Αθήνα
1972 Πέντε Έλληνες Ρεαλιστές, Ινστιτούτο Goethe, Αθήνα
Γκαλερί Κοχλίας, Θεσσαλονίκη
1976 Πανόραμα Ελληνικής Ζωγραφικής 1950-1975, Εθνική Πινακοθήκη και
Μουσείο Α. Σούτζου, Αθήνα, Μuseum am Ostwal, Nτόρτμουντ,
Γερμανία
1978 Tre Grekiska Utställningar, Konstakademien, Στοκχόλμη
Zeitgenossische Griechische Malerei und Graphik, Institut für
Auslandsbeziehungen Στουτγάρδη
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1979

1980
1981
1982

1984
1985

1986

1988
1990
1991
1992

Seconde Rencontre Internationale d’ Art Contemporaine, Grand
Palais, Παρίσι
Contemporary Greek Painters and Printmakers, National Gallery
of Ireland, Δουβλίνο
7 Pittori Greci, Galleria Il Babuino, Ρώμη
Χéme Festival International de la Peinture, Cagnes- sur - Mer, Γαλλία
Ζa Bolisisvet, Slovens Grapec, Γιουγκοσλαβία
Beograd ’80 , Bελιγράδι
Δεκαπέντε Χαλκογραφίες, Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο Ώρα,
Αθήνα
Ζωγραφίζοντας ο Ένας τον Άλλον. Θεοφυλακτόπουλος-ΜπότσογλουΨυχοπαίδης Γκαλερί 3, Αθήνα
Europalia 82, Αμβέρσα
Εξπρεσιονισμός – Σουρεαλισμός, Γκαλερί Νέες Μορφές, Αθήνα
(με αφορμή την έκδοση του ομότιτλου βιβλίου της Ελένης Βακαλό
Εξπρεσιονισμός – Σουρεαλισμός, Δημοτική Πινακοθήκη, Ρόδος
Μνήμες - Αναπλάσεις – Αναζητήσεις, Αθήνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (κείμενα Νέλλη Μισιρλή, Χάρης
Καμπουρίδης)
Η Φυσιογνωμία της Ελληνικής Ζωγραφικής, Πινακοθήκη Δήμου
Αθηναίων, Αθήνα
Έξι Καλλιτέχνες Χαράζουν Χαλκό, Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο
Ώρα, Αθήνα
Art Grec: Lumière, Figure, Mythologies, Tουλούζη, Νάντη, Πύλη
Αμμοχώστου, Λευκωσία (επιμέλεια Ντόρα Ηλιοπούλου - Ρογκάν)
Μπιεννάλε Χαρακτικής, Χαϊδελβέργη
Στην Τροχιά του ’60: Μπότσογλου - Ψυχοπαίδης, Γκαλερί Κρεωνίδης,
Αθήνα
Ομάδα «Κέντρο Χαρακτικής», Γκαλερί Κρεωνίδης, Αθήνα
Triennale Mondiale d’ Estampes Petit Format, Chammalières,
Γαλλία
Euroamericana de Grabado 3/32, Ισπανία
Expo ’92, Σεβίλλη
Mεταμορφώσεις του Μοντέρνου. Η ελληνική εμπειρία,
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα
(επιμέλεια Άννα Καφέτση)

1996 Αφιέρωμα στον Περικλή Πανταζή, Πινακοθήκη Ε. Αβέρωφ, Μέτσοβο
(επιμέλεια Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου)
1997 Εν Αρχή ην η Χαρακτική, Κέντρο Σύγχρονης Δημιουργίας
Ρεθύμνης, Ρέθυμνο
1998 Three Generations of Greek Art, Tel Aviv Museum of Art, Τελ Αβίβ
2005 Ιερή και Βέβηλη. Όψεις της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική
ζωγραφική, Δημοτική Πινακοθήκη, Χανιά (επιμέλεια Χάρης
Καμπουρίδης)
Η Συλλογή της Αlpha Bank, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα (επιμέλεια
Ειρήνη Οράτη)
Τα Χρόνια της Αμφισβήτησης. Η τέχνη του ’70 στην Ελλάδα,
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (επιμέλεια
Μπία Παπαδοπούλου)
2006 Η Μεγάλη Αναταραχή. Πέντε ουτοπίες στο ’70, Πάτρα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης (επιμέλεια Θανάσης Μουτσόπουλος)
2007 Η Συλλογή της Αlpha Bank, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη (επιμέλεια Ειρήνη Οράτη)
Πανόραμα Ελληνικής Τέχνης, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη (επιμέλεια Χάρης Καμπουρίδης)
2008 Κέντρο Χαρακτικής Αθηνών. Η ιστορία ενός εργαστηρίου, Πινακοθήκη
Δήμου Αθηναίων (επιμέλεια Νέλλη Κυριαζή)
Νέα Αποκτήματα. Παραστατική Τέχνη. Από τις συλλογές της Εθνικής
Πινακοθήκης, Δημοτική Πινακοθήκη, Πάτρα (επιμέλεια
Λίνα Τσίκουτα - Δεϊμέζη)
Έλληνες Ζωγράφοι από τη Συλλογή της Εθνικής Τραπέζης, Εθνική
Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα (επιμέλεια
Όλγα Μεντζαφού - Πολύζου)
2009 35 Εικαστικοί καλλιτέχνες για τη Δημοκρατία, Ζάππειο Αθήνα
(επιμέλεια Τάκης Μαυρωτάς)
Υδατογραφώντας το ελληνικό τοπίο, Πινακοθήκη Σύγχρονης
Βαλκανικής Τέχνης, Λήμνος (επιμέλεια Ίρις Κρητικού)
Νέα Αποκτήματα της Εθνικής Πινακοθήκης 1992-2009. Παραστατική
Τέχνη, Κάστρο Σίφνου (επιμέλεια Λίνα Τσίκουτα - Δεϊμέζη)
Όψεις του Λευκού, Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, Θήρα
(επιμέλεια Ίρις Κρητικού)
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ΜΟΡΑΛΗΣ
ΕΡΓΑ
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Ερωτικό, 1994
Ακρυλικό σε μουσαμά 130 x 130 εκ. (αρ. κατ. 177)
Γ Ι ΑΝΝΗ Σ ΜΟ ΡΑΛΗ Σ
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Καλοκαίρι, 1997
Ακρυλικό σε μουσαμά 147 x 162 εκ. (αρ. κατ. 181)

ΚΩΣΤΑΣ Π ΑΠ ΑΝΙ ΚΟΛΑΟΥ

11

Προσχέδιο για τον πίνακα «Ερωτικό», 2001
Ακρυλικό σε χαρτόνι 16,5 x 11,1 εκ. (αρ. κατ. 184)

Ερωτικό, 2002
Λάδι σε μουσαμά 162 x 130 εκ. (αρ. κατ. 185)
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Χωρίς τίτλο, 1997

Χωρίς τίτλο

Ακρυλικό σε χαρτί 16 x 15,8 εκ. (αρ. κατ. 180)

Ακρυλικό σε χαρτόνι, 16,4 x 17,8 εκ. (αρ. κατ. 188)

Ερωτικό. Προσχέδιο για τον πίνακα ‘Καλοκαίρι’, 2003

Προσχέδιο για τον πίνακα ‘Κοντά στη θάλασσα’, 2004

Ακρυλικό σε χαρτόνι, 13,5 x 11,2 εκ. (αρ. κατ. 186)

Ακρυλικό σε χαρτί 16,8 x 16 εκ. (αρ. κατ. 187)
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Γυναίκα (Πουτάνα). Προσχέδιο για τον πίνακα
‘Ξαπλωμένη γυναίκα’, 1998

Άρτα, 1994
Ακρυλικό σε χαρτόνι, 15,3 x 15,8 εκ. (αρ. κατ. 178)

Ακρυλικό σε χαρτόνι, 17,5 x 14,5 εκ. (αρ. κατ. 182)

Προσχέδιο για το ‘Ερωτικό’, 1996-97
Ακρυλικό σε χαρτόνι, 15,5 x 16 εκ. (αρ. κατ. 179)

Οίκος ανοχής. Προσχέδιο για τον πίνακα ‘Χωρίς τίτλο’,
2000
Ακρυλικό σε χαρτόνι, 17,8 x 18 εκ. (αρ. κατ. 183)

Γ Ι ΑΝΝΗ Σ ΜΟ ΡΑΛΗ Σ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
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Με έντονα γράμματα δηλώνονται τα έργα που απεικονίζονται.
Οι εντός παρενθέσεων χρονολογίες των έργων συνάγονται από την έρευνα.

1.

ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (1939-1994)
Χωρίς τίτλο
Xρωματιστά μολύβια σε χαρτί 20,3 x 28,7 εκ.

2.

Χωρίς τίτλο, 2008
Μελάνι σε χαρτί 20 x 14,5 εκ.

3.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (1954)
Χωρίς τίτλο, 2007
Λάδι σε μουσαμά 25,5 x 25,5 εκ.

4.

5.

Ερωτικό ΙΙΙ, 2001

Ερωτικό V, 2001

Ερωτικό VI, 2001

Μαρία Πολυδούρη, 2005
Υδατογραφία και παστέλ σε χαρτί κολλημένο
σε χειροποίητο χαρτόνι 85 x 59 εκ.

11.

Μικτή τεχνική σε μουσαμά 120,5 x 120,5 εκ.

20. Χωρίς τίτλο, 2003
Μικτή τεχνική σε μουσαμά 68,5 x 68,5 εκ.

23. Νοσταλγία 1969, 2006

Πενάκι και υδατογραφία σε χαρτί κολλημένο
σε χειροποίητο χαρτόνι 29,5 x 20,8 εκ.

10.

19. Χωρίς τίτλο, 2002

Ερωτικό ΙΙ, 1995

Ερωτικό IV, 1997

Μαρία Πολυδούρη, 2005
Λάδι και παστέλ σε χαρτί 87 x 61 εκ.

Μικτή τεχνική σε μουσαμά 90 x 90 εκ.

Αβγοτέμπερα σε χάρντμπορντ 79,4 x 114,3 εκ.

ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΤΣΑ (1961)
13. Χωρίς τίτλο, 1985-86
Aβγοτέμπερα σε μουσαμά 100 x 100 εκ.

14. Χωρίς τίτλο, 1985-86
Αβγοτέμπερα σε μουσαμά 100 x 130 εκ.

15. Χωρίς τίτλο, 1985-86
Αβγοτέμπερα σε χαρτί 30,5 x 41 εκ.

16. Χωρίς τίτλο, 1996
Μικτή τεχνική σε μουσαμά 80 x 100 εκ.

Αβγοτέμπερα σε κεραμίδι 10 x 9,5 εκ.

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (1907-1985)
38. Έρως και Ψυχή, 1975
Σινική μελάνη και υδατογραφία σε χαρτί
11 x 8,2 εκ.

ΖΕΡΔΕΒΑΣ ΤΑΚΗΣ (1945)
39. Η αποβάθρα, 1998
Τρεις διαφάνειες 70 x 100 εκ. η καθεμία,
σε σιδερένια βάση. Αντίτυπο 7/12

Μικτή τεχνική σε μουσαμά 60 x 90 εκ.

Μικτή τεχνική σε μουσαμά 100 x 120 εκ.

24. Ο Χριστός στο Κάστρο, 2008
Μικτή τεχνική 108 x 98 εκ.

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑ
(1966)
25. Χωρίς τίτλο, 2008
Μικτή τεχνική 120 x 40 εκ.

ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
(1903-2004)
40. Φακοί, 1998
Ανοξείδωτος χάλυβας και φακοί
139 x 26 x 26 εκ.
Αντίτυπο 1/20

ΚΑΚΑΝΙΑΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1961)
41. In a banal Coffee Shop, 2005
Τέμπερα σε χαρτί 40 x 34,5 εκ.

42. As Piero Manzoni / Milanese chic, 2005
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1952)
26. Η Ιωάννα κρατώντας τσάντα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 210 x 130 εκ.

Υδατογραφία σε χαρτί 62 x 37,5 εκ.

43. Mama, 2006
Τέμπερα σε καρτ ποστάλ, 11, 5 x 17 εκ.

27. Η Μυρτώ με ριγέ φόρεμα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 210 x 130 εκ.

28. Ελένη, 2007
Λάδι σε μουσαμά 211 x 181 εκ.

29. Άννα, 2008
Λάδι σε μουσαμά 110 x 130 εκ.

30. Νεκρή φύση, 2008
Λάδι σε μουσαμά 50 x 70 εκ.

ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΑΓΗΝΩΡ (1898-1977)
12. Σπέτσες, 1960

Αβγοτέμπερα σε κεραμίδι 10 x 10 εκ.

37. Ερωτικό V

Μικτή τεχνική σε μουσαμά 48,5 x 51 εκ.

22. Χωρίς τίτλο, 2005

Πενάκι σε χαρτί κολλημένο σε χειροποίητο
χαρτόνι 29,7 x 20,9 εκ.

9.

18. Χωρίς τίτλο, 2001

Δύο σχέδια με πενάκι και υδατογραφία σε
χαρτί κολλημένα σε χειροποίητο χαρτόνι
47,5 x 32,5 εκ. και 48 x 33 εκ.

Πενάκι σε χαρτί κολλημένο σε χειροποίητο
χαρτόνι 20,7 x 28,7 εκ.

8.

36. Ερωτικό ΙV

Μικτή τεχνική σε χαρτί 24,3 x 35 εκ.

21. Χωρίς τίτλο, 2004

Μελάνι σε ριζόχαρτο κολλημένο σε
χειροποίητο χαρτόνι 51,7 x 36,7 εκ.

7.

Χωρίς τίτλο, 1997

ΑΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (1959)
Ερωτικό Ι, 1995

Πενάκι και υδατογραφία σε χαρτί κολλημένο
σε χειροποίητο χαρτόνι 56 x 42,4 εκ.

6.

17.

31. Ναταλία, 2009
Λάδι σε μουσαμά 160 x 140 εκ

32. Η Άννα με γάντια, 2009
Λάδι σε μουσαμά 160 x 140 εκ.

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1956)
33. Ερωτικό Ι
Λάδι σε χαρτί 31,3 x 38 εκ.

34. Ερωτικό ΙΙ, 1989
Λάδι σε μουσαμά 59,6 x 49,6 εκ.

ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1944)
44. Προσωπογραφία 17, 1997
Τέμπερα σε χαρτί 46 x 32 εκ.

ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (1975)
45. Χωρίς τίτλο, 2001-04
Λάδι σε μουσαμά 52,8 x 34,3 εκ.

46. Χωρίς τίτλο, 2004-05
Λάδι σε ξύλο 38,5 x 13 εκ.

47. Χωρίς τίτλο, 2005
Λάδι σε μουσαμά 20 x 20 εκ.

48. Χωρίς τίτλο, 2008
Ακρυλικό και λάδι σε κοντραπλακέ με γάζα
20 x 15 εκ.

49. Χωρίς τίτλο, 2008
Ακρυλικό και λάδι σε κοντραπλακέ με γάζα
18,5 x 14 εκ.

50. Χωρίς τίτλο 2008
Ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά 80 x 70 εκ.

35. Ερωτικό ΙΙΙ
Αβγοτέμπερα σε κεραμίδι 10 x 10 εκ.

51. Χωρίς τίτλο 2008
Ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά 45 x 35 εκ.
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52. Χωρίς τίτλο 2008
Ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά 42 x 32 εκ.

53. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά 20 x 15 εκ.

KΕΡΕΣΤΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(1969)
54. Τοπίο στην Ανδριανή, 1992
Υδατογραφία 13,7 x 9 εκ.

55. Τοπίο στα περίχωρα της Ανδριανής, 1992
Υδατογραφία 9,5 x 13,4 εκ.

56. Συστάδα δένδρων στο κτήμα Λαζαρίδη
στην Ανδριανή, 1992
Λάδι σε χαρτόνι 28,2 x 19 εκ.

57. Παλιός σιδηροδρομικός σταθμός
στην Ανδριανή, 1992
Υδατογραφία 12,4 x 17,2 εκ.

58. Τοπίο στα περίχωρα της Ανδριανής, 1992
Λάδι σε χαρτί 18,3 x 23,7 εκ.

59. Τοπίο στα περίχωρα της Ανδριανής, 1992
Λάδι σε χαρτόνι 11,2 x 11,4 εκ.

60. Τοπίο στα περίχωρα της Ανδριανής, 1992
Υδατογραφία 11,5 x 11,5 εκ.

61. Βουνά στην Ανδριανή, 1992
Λάδι σε χαρτόνι 11,3 x 11,3 εκ.

62. Τοπίο στην Ανδριανή, 1992
Λάδι σε χαρτόνι 9,2 x 13,7 εκ.

63. Κάμπος στην Ανδριανή
Λάδι σε χαρτόνι 19,5 x 28,7 εκ.

64. Τοπίο στην Αδριανή, 1992
Υδατογραφία 15 x 8,8 εκ.

65. Εγκατελειμένος σιδηροδρομικός σταθμός
στην Ανδριανή, 1992
Υδατογραφία 18 x 26,7 εκ.

66. Το χωριό, 1992
Λάδι σε χαρτόνι 13,3 x 19,2 εκ.

67. Φορτηγά πλοία στο λιμάνι της Καβάλας, 1992
Υδατογραφία 18 x 26,8 εκ.

68. Τοπίο στην Ανδριανή, 1992
Λάδι σε χαρτί 13,7 x 9,2 εκ.

69. Το σπίτι μου στο χωριό, 1992
Υδατογραφία 18 x 26,7 εκ.

70. Σπίτια στην Ανδριανή, 1992
Υδατογραφία 11,8 x 16 εκ.

71. Εργαλεία, (1994)

92. Πορτρέτο Ισπανού, 2004

Λάδι σε χάρτντμπορντ 24 x 16 εκ.

72. Cumbres de Gredos, 1994
Λάδι σε χάρτντμπορντ 24 x 16 εκ.

73. Το ψάθινο καπέλο, 1994
Λάδι σε χάρτντμπορντ 24 x 16 εκ.

74. Ιβηρικά λουκάνικα, 1994
Λάδι σε χάρντμπορντ 48,3 x 25,7 εκ.

75. Αυτοπροσωπογραφία, 1994
Λάδι σε μουσαμά 34,5 x 31 εκ.

76. Φλασκί 1994

Λάδι σε χαρντμπορντ 32 x 24 εκ.

93. Η Κινέζα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 48,8 x 33,9 εκ.

94. Συνύπαρξη, 2006
Λάδι σε μουσαμά 29,5 x 39,5

95. Ισταμπούλ, 2006
Λάδι σε χάρντμπορντ 14,5 x 22,5

96. Η Μεγάλη του Γένους Σχολή, 2006
Λάδι σε μουσαμά 64,3 x 49,4

97. Η ώρα του φαγητού, 2006

Λάδι σε μουσαμά 24 x 26 εκ.

77. Προσωπογραφία Σωτήρη Φέλιου, 1997-2000
Λάδι σε μουσαμά 61,2 x 46 εκ.

78. Η Φωτεινή κοιμάται, 1997
Λάδι σε μουσαμά 22,6 x 31,9 εκ.

79. Ο ύπνος, 1997
Λάδι σε μουσαμά 36 x 32 εκ.

80. Σύνθεση με Courbet, Μαδρίτη 1998
Λάδι σε μουσαμά 32 x 45 εκ.

81. Ερωτικό, Μαδρίτη 1998
Λάδι σε μουσαμά 43,2 x 52,7 εκ.

82. Κολοκοτρώνης, 1998
Λάδι σε μουσαμά 53,4 x 44,5 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 16,5 x 22,5

98. Σπίτια στο Φανάρι, 2006
Λάδι σε χάρντμπορντ 65 x 50 εκ.

99. Suleymaniye, 2006
Λάδι σε μουσαμά 27 x 33 εκ.

100. Suleymaniye, 2006
Λάδι σε χάρντμπορντ 24 x 40 εκ.

101. Η Γέννηση, 2007
Ακρυλικό σε τούβλο 23 x 11,5 εκ.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ
(1971)
102. Νεκρή φύση
Λάδι σε χαρτόνι 15 x 27 εκ.

103. Aυτοπροσωπογραφία

83. Μιαούλης, 1998
Λάδι σε μουσαμά 53,4 x 44,5 εκ.

84. Kανάρης, 1998
Λάδι σε μουσαμά 53,4 x 44,5 εκ.

85. Καραϊσκάκης, 1998
Λάδι σε μουσαμά 53,4 x 44,5 εκ.

Λάδι σε χαρτόνι 16 x 14 εκ.

ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (1950)
104. Πριν την καταιγίδα, 1994
Τέμπερα σε χάρντμπορντ 86 x 105 εκ.

105. Τοπίο, 1996
Λάδι σε ξύλο 15,5 x 43,5 εκ.

86. Διάκος, 1998
Λάδι σε μουσαμά 53,4 x 44,5 εκ.

87. Μπουμπουλίνα, 1998
Λάδι σε μουσαμά 53,4 x 44,5 εκ.

106. Προσωπογραφία Σωτήρη Φέλιου, 1996
Τέμπερα σε χάρντμπορντ 37 x 37 εκ.

107. Προσωπογραφία Σωτήρη Φέλιου, 1996
Λάδι σε μουσαμά 60 x 80 εκ.

88. Εργαλεία, 2000
Λάδι σε μουσαμά 42 x 36,4 εκ

89. Στην μπανιέρα, 2000
Λάδι σε μουσαμά 43 x 38 εκ.

90. Μπούτι αρνιού, 2002
Λάδι σε μουσαμά 44 x 20 εκ.

91. Προσωπογραφία, 2004
Λάδι σε χαρτί 31,5 x 24 εκ.
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ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ (1943)
108. Χωρίς τίτλο, 2005
Τέμπερα σε χαρτόνι και σε κόντρα πλακέ
65 x 110 εκ.

ΛΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1950)
109. Φιγούρα από το έργο του Seurat
«Στην όχθη», 2002

Αλουμίνιο και σίδερο με βαφή 26 x 25 x 25 εκ.

110. Φιγούρα από το έργο του Seurat
«Στην όχθη», 2002
Χαλκός 24 x 15 x 15 εκ.

111. Κινέζος μαριονετίστας, 1998
Σίδερο 51 x 143 x 46 εκ.
(μεγεθυμένη φιγούρα από το
«Mappemonde»)

ΛΙΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (1953)
112. Ελιές, 2003
Χαλκός και ψηφίδες 37 x 25 x 25 εκ.

113. Δαχτυλίδι, 2004
Χαλκός και ψηφίδες 90 x 45 x 79 εκ.

ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (1955)
114. Σπουδή (2003)
Λάδι σε χαρτόνι 32,3 x 25 εκ.

115. Σπουδή (2003)
Λάδι σε χάρντμπορντ 21,6 x 45 εκ.

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜIΧΑΛΗΣ (1953)
116. Χωρίς τίτλο, 1998
Μεικτή τεχνική σε ξύλο 50 x 19 εκ.

117. Χωρίς τίτλο, 2001
Ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο 50 x 70 εκ

ΜΑNΤΖΑΒΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ (1958)
118. Αινείας, 1990
Λάδι σε μουσαμά 60 x 35 εκ.

119. Το φιλί, 1990
Λάδι σε χάρντμπορντ 107 x 48 εκ.

120. Κωπηλατοδρόμοι, 1990
Λάδι σε μουσαμά 60 x 30 εκ.

121. Εκδρομή, 1994
Λάδι σε μουσαμά 160 x 144,5 εκ.

122. Ερωτικό Ι, 1995
Σχέδιο με μελάνι 17,8 x 12,4 εκ.

123. Ερωτικό ΙΙ, 1995
Σχέδιο με μελάνι 17,7 x 13,7 εκ.

124. Ο ναυτικός σταματά να ταξιδεύει, 1999

128. Σαν θεατρικό, 1999
Λάδι σε μουσαμά 40 x 50 εκ.

129. Πολεμιστής, 1999

Λάδι σε μουσαμά (δίπτυχο) 70,4 x 60 εκ.

127. Ο λιποτάκτης / Ο Νάρκισσος, 1999
Λάδι σε μουσαμά 60 x 35 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 90 x 90 εκ.

130. Ο κρεμασμένος, 1999-2000

149. Έφηβος στο ιστιοφόρο, 2006

Λάδι σε μουσαμά 60 x 30 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 41,5 x 58 εκ

131. Λούνα Παρκ, 2000
Λάδι σε μουσαμά 35 x 60 εκ.

132. Πολεμιστής, 2000-03
Λάδι σε μουσαμά 120 x 114 εκ.

133. Βροχή, 2001
Λάδι σε μουσαμά 125 x 125 εκ.

134. Εγώ και η θάλασσα, 2001
Λάδι σε μουσαμά 180,5 x 180,5 εκ.

135. Αυτή που πέφτει
στη θάλασσα, 2001-02
Λάδι σε μουσαμά 55 x 55 εκ.

136. Τάμα οικογένειας, 2002
Λάδι σε ξύλο 54,2 x 56,2 εκ.
137. Περίπατος στο Φάληρο, 2003
Λάδι σε μουσαμά 35 x 45 εκ.

150. Ηλιοβασιλέματα, 2006
Λάδι σε μουσαμά 15,3 x 19,7 εκ.
151. Κωπηλάτης, 2006
Λάδι σε χαρτόνι 57,5 x 76 εκ.

152. Βιογραφικό, 2006
Λάδι σε χαρτόνι (24 έργα σε κοινό πλαίσιο)
17,8 x 14,8 εκ. το καθένα

153. Οι ναύτες, 2006
Λάδι σε μουσαμά 99,5 x 59,5 εκ.

154. Κορίτσι στη βάρκα, 2006
Μεικτή τεχνική σε ξύλο (κατασκευή),
33 x 30 x 10 εκ.

155. Σαν θεατρικό, 2006
Λάδι σε μουσαμά 40 x 50 εκ.

156. Σαν θεατρικό Β’, 2006
Λάδι σε μουσαμά 35,5 x 50 εκ.

138. Γιορτή, 2003
Λάδι σε μουσαμά 29,7 x 40 εκ.

139. Ο καλλιτέχνης, 2003
Λάδι σε μουσαμά 100 x 70 εκ.

140. Ο ναός της Μυρτιδιώτισσας
του Φαλήρου, 2003
Λάδι σε μουσαμά 36,4 x 61 εκ.

141. Ο παρατηρητής των καραβιών, 2003
Λάδι σε μουσαμά 35 x 45 εκ.

142. Πορτρέτο ζωγράφου στο λούνα
παρκ, 2003-04
Λάδι σε μουσαμά 130 x 130 εκ.

143. Πολεμιστής, 2003-4
Μικτή τεχνική σε ξύλο (κατασκευή),
55,5 x 51 x 12,5 εκ.

144. Μαύρες σκέψεις, 2004
Λάδι σε μουσαμά 30 x 20 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 60 x 35,4 εκ.

126. Μία που αυτοκτονεί, 1999 / 2002

Λάδι σε μουσαμά 130 x 130 εκ.

148. Ο Ποιητής, 2005

Λάδι σε μουσαμά 29,7 x 39,7 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 60 x 34,8 εκ.

125. Το δέντρο, 1999

147. Το φιλί, 2005

145. «Διάφορα» από την μνήμη μου
και από παραμύθια και μύθους, 2004
Μικτή τεχνική σε ξύλο (τρίπτυχη κατασκευή)
25 x 76 εκ.

157. Πολεμιστής, 2007
Λάδι σε μουσαμά 130 x 130 εκ.

158. Ο Καΐμης, 2007
Λάδι σε μουσαμά 60 x 40 εκ.

159. Ο Καΐμης, 2007
Λάδι σε μουσαμά 60 x 45 εκ

160. Επιστροφή, 2008
Λάδι σε μουσαμά 25,5 x 30 εκ.

161. Επιστροφή, 2008
Λάδι σε μουσαμά 25 x 30 εκ.

162. Ο τυφλός, 2008
Λάδι σε μουσαμά 30 x 25 εκ.

163. Ο τυφλός, 2008
Λάδι σε μουσαμά 30 x 25,5 εκ.

164. Πανηγύρι, 2008
Λάδι σε μουσαμά 30 x 60 εκ.

165. Εραστές, 2008
Λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.

166. Παπαδιαμάντης, 2008
Λάδι σε μουσαμά 51 x 35 εκ.

146. Τζόκεϋ, 2004
Μεικτή τεχνική σε ξύλο (κατασκευή)
60 x 33 x 15 εκ.
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ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (1949)
167. Χωρίς τίτλο, 1981
Παστέλ σε χαρτί 34 x 24 εκ.

168. Χωρίς τίτλο 1981
Παστέλ σε χαρτί 36 x 48,5 εκ.

169. Χωρίς τίτλο 1983
Παστέλ σε χαρτί 34 x 24 εκ.

170. Χωρίς τίτλο 1984
Παστέλ σε χαρτί 32 x 14 εκ.

171. Χωρίς τίτλο 1984
Παστέλ σε χαρτί 32 x 18 εκ.

172. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικό σε μουσαμά 78,5 x 119 εκ.

186. Ερωτικό. Προσχέδιο για τον πίνακα
«Καλοκαίρι», 2003
Ακρυλικό σε χαρτόνι 13,5 x 11,2 εκ.

187. Προσχέδιο για τον πίνακα
«Κοντά στη θάλασσα», 2004
Ακρυλικό σε χαρτί 16,8 x 16 εκ.

188. Χωρίς τίτλο
Ακρυλικό σε χαρτόνι 16,4 x 17,8 εκ.

ΜΠΗΤΣΙΚΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ (1963)
189. Ανδρικό γυμνό
Τέμπερα σε χαρτί 24,3 x 34,6 εκ.

ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1974)
190. Πόλεις, 2001
Λάδι σε μουσαμά 35 x 35 εκ.

ΜΙΣΟΥΡΑΣ ΤΑΣΟΣ (1963)
173. Λιτανεία, 1994
Λάδι σε μουσαμά 180 x 180 εκ.

174. Σερβιτόρος σε καφενείο της Ομόνοιας
αρχές του αιώνα, 1996
Λάδι σε χαρτόνι 35 x 50 εκ.

ΜΟΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1916)
175. Γυμνό. Σχολή Καλών Τεχνών, 1934
Πενάκι σε χαρτί 18 x 26,3 εκ.

176. Τρία προσχέδια συνθέσεων, 1975
Μολύβι σε χαρτί 18,5 x 28,5 εκ.

177. Ερωτικό, 1994
Ακρυλικό σε μουσαμά 130 x 130 εκ.

178. Άρτα, 1994
Ακρυλικό σε χαρτόνι 15,3 x 15,8 εκ.

179. Προσχέδιο για το «Ερωτικό», 1996-97
Ακρυλικό σε χαρτόνι 15,5 x 16 εκ.

180. Χωρίς τίτλο, 1997
Ακρυλικό σε χαρτί 16 x 15,8 εκ.

181. Καλοκαίρι, 1997
Ακρυλικό σε μουσαμά 147 x 162 εκ.

182. Γυναίκα (Πουτάνα). Προσχέδιο για
τον πίνακα «Ξαπλωμένη γυναίκα»,
1998
Ακρυλικό σε χαρτόνι 17,5 x 14,5 εκ.

183. Οίκος ανοχής. Προσχέδιο για τον
πίνακα «Χωρίς τίτλο», 2000
Ακρυλικό σε χαρτόνι 17,8 x 18 εκ.

184. Προσχέδιο για τον πίνακα
«Ερωτικό», 2001
Ακρυλικό σε χαρτόνι 16,5 x 11,1 εκ.

185. Ερωτικό, 2002
Λάδι σε μουσαμά 162 x 130 εκ.

206. Ιstanbul-Ortaköy, 2005
Λάδι σε μουσαμά 9 x 12 εκ.

207. Βιζυηνός, 2006
Λάδι σε μουσαμά 8,7 x 35,5 εκ.

208. Βερολίνο, 2007
Λάδι σε μουσαμά 18 x 24 εκ.

209. Beirut-Rafif Hariri, 2007
Λάδι σε μουσαμά 15 x 20 εκ.

210. Εσταυρωμένος, 2007
Τέμπερα σε μάρμαρο 17 x 12 x 3 εκ.

211. Χωρίς τίτλο, 2007
Λάδι σε μουσαμά 36 x 28 εκ.

212. Το Χριστόψωμο, 2008
Λάδι σε μουσαμά 18 x 24 εκ.

191. Πορτρέτο, 2002
Λάδι σε μουσαμά 17,8 x 23,8 εκ.

213. Χωρίς τίτλο, 2008
Λάδι σε μουσαμά 18 x 24 εκ.

192. Πορτρέτο, 2002
Τέμπερα σε χαρτόνι 12,5 x 12,5 εκ.

214. Χωρίς τίτλο, 2009
Λάδι σε μουσαμά 12 x 19 εκ.

193. Πορτρέτο, 2002
Τέμπερα σε χαρτόνι 12,5 x 12,5 εκ.

215. Χωρίς τίτλο, 2008
Λάδι σε χαρτόνι διάμετρος 9 εκ.

194. Ύδρα, 2002
Λάδι σε μουσαμά 13 x 18 εκ.

216. Κροκόδειλος, 2009
Τέμπερα σε χαρτόνι 21 x 15 εκ.

195. Ύδρα, 2002
Λάδι σε μουσαμά 13 x 18 εκ.

217. Die weisse Rose, 2009
Λάδι σε μουσαμά 39,8 x 30 εκ.

196. Γυμνό, 2002-05
Λάδι σε μουσαμά 25 x 49,7 εκ.

197. Διδυμότειχο, 2003
Λάδι σε μουσαμά 17,9 x 23,8 εκ.

ΜΠΟΚΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1956)
218. «Σ’ ελέγχει η πέτρα που κρατάς
και το ξερό χορτάρι… », 1990
Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο 16 x 33 εκ.
και 15,5 x 32,5 εκ.

198. Πόλη, 2003
Λάδι σε μουσαμά 17,8 x 23,8 εκ.

199. Γυμνό, 2003

219. Αβγό σε μεταλλικό κουτί, 1991
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 24 x 89 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 27,5 x 95,8 εκ

200. Βάτραχος, 2003

220. Διπλωμένη πετσέτα, 1991-92
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 44 x 100 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 13 x 17,8 εκ.

201. Πορτρέτα, 2002-03
Τέμπερα σε χαρτόνι 23,7 x 19,7 εκ.

202. Ύδρα, 2004-05

221. Ολόσωμο πορτρέτο, 1992
Χρώματα λαδιού σε πανί 169 x 100 εκ.

222. Κυπρίνος, περ. 1992
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 20,5 x 91,5 εκ.

Τέμπερα σε χαρτόνι 12 x 24 εκ.

203. Τοπίο, 2005

223. Αβγά, 1992-93
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 19 x 68,3 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 20 x 20 εκ.

204. Αυτοπορτρέτο, 2005
Λάδι σε χαρτόνι 11 x 24 εκ.

205. Αυτοπορτρέτο, 2005
Λάδι σε μουσαμά 25 x 25 εκ.
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224. Κούπα με λάδι και σπίρτα, 1993
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 39,7 x 60 εκ.

225. Σκιά ελιάς - Καντήλι, 1994
Χρώματα λαδιού και σκόνες σε χρυσωμένο
ξύλο 35 x 35 εκ.

226. Ψάρι, 1996
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 45,8 x 139 εκ.

227. Ψωμί, 1997
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 24,7 x 71,8 εκ.

228. Από τη «Σχεδία διαφυγής»
(ενότητα 10 έργων), 1998
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 30 x 141 εκ.

229. Από την «Κοινή μνήμη»
(ενότητα 49 έργων), 1998
Χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο 27 x 27 εκ.

230. Από την «Κοινή μνήμη»
(ενότητα 49 έργων), 1998
Χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο 26 x 26,8 εκ.

231. Προσφορά, 1998
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 70 x 61,3 εκ.

232. Σειρά με φλόγες, 1998
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 45,8 x 85,8 εκ.

233. Φλόγα
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 12 x 19 εκ.

234. Σωτήρης Φέλιος, 1999
Χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο
67,8 x 23,8 εκ.

235. Φλόγες και μπουκάλι, 1999
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 15,5 x 102,6 εκ.

236. Από τις «Φάσεις της σελήνης»
(ενότητα 29 έργων), 1999
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 16 x 16 εκ.

237. Από την ενότητα «Φωτίζοντας μαύρα
τετράγωνα» (25 έργα), 2000
Χρώματα λαδιού σε χαρτόνι
9 έργα: 8,6 x 8,8 εκ. το καθένα

238. Κυπαρίσσι, 2001
Μολύβι σε χαρτί 30,5 x 23 εκ.

239. Μαύρο πρόσωπο φως, 2001
Χρώματα λαδιού σε ξύλο
10 έργα, 25,4 x 25,4 εκ. το καθένα

240. Ρόδια, 2001-02
Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο
38,6 x 38,9 εκ.

241. Υπαίθριο φως, 2004
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 64,8 x 15,8 εκ.

242. Η σκοτεινή σκιά του ανθρώπου
φωτισμένη (τρίπτυχο), 2004
Χρώματα λαδιού σε παλιούς ανοιγμένους
σάκους μεταφοράς καπνού 257 x 112 εκ.
το κάθε έργο

243. Κερί με φεγγάρι, 2005
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 58 x 90 εκ.

244. Φώτα πολύχρωμα, 2005
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 150 x 84,5 εκ.

245. Έξοδος, 2006
Χρώματα λαδιού και τυπωμένο χαρτί σε πανί
και ξύλο 90 x 90 εκ.

246. Καρποί εποχής, 2006
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 44,7 x 95,3 εκ.

247. Αμυγδαλιά, 2007
Χρώματα λαδιού σε ξύλο 63 x 86,5 εκ.

Από την ενότητα «Για τον ήλιο», εικ. 3,
Απρίλιος 1994
Υδατόχρωμα και χρυσομπογιά, 10,3 x 10,5 εκ.

4. Το ψαροπούλι / στα βρεμένα φτερά του /
ο ήλιος λάμπει
Kaga No Chiyo (1703-1775)
Από την ενότητα «Για τον ήλιο», εικ. 4,
Απρίλιος 1994
Υδατόχρωμα και χρυσομπογιά 10,6 x 10,5 εκ.

5. Ξεριζωμένες / τόσες χιλιάδες ψυχές, /
φεγγαράκι μου!
Yosa Βuson (1716-1783)
Από την ενότητα «Για το φεγγάρι», εικ. 4,
Mάιος 1994
Υδατόχρωμα 11 x 11 εκ.

248. Μυρσίνη, 2008
Χρώματα λαδιού σε λινό 120 x 100 εκ.

249. Δεκέμβρης 2008, 2008
Χρώματα λαδιού σε λινό και σε ξύλο
60 x 123 εκ.

ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΟΝΗΣ (1941)
250. Βασίλης Παπαβασιλείου, Ιούλιος 1991
Υδατογραφία και κάρβουνο σε χαρτί
76 x 57 εκ.

251. Προσχέδιο για την «Μυρσίνη»,
Νοέμβριος 1992
Μολύβι, παστέλ, ακουαρέλα σε χαρτί
117 x 58,5 εκ.

252. Η Μυρσίνη, Νοέμβριος 1992
Λάδι σε μουσαμά 120 x 60 εκ.

253. Χαϊκού. Για τη Βροχή, το Χιόνι, τον Άνεμο,
τον Ήλιο, το Φεγγάρι
Μετάφραση Μισέλ Φάις, εικόνες Χρόνης
Μπότσογλου, έκδοση Μπάστας-Πλέσσας,
Αθήνα 1994
Έκδοση σε 2000 αντίτυπα με 35 εικόνες,
μια για κάθε ποίημα και 100 αντίτυπα με 5
ένθετες λυτές εικόνες επιπλέον, τυπωμένες
σε μεγαλύτερες διαστάσεις σε ειδικό χαρτί
και αριθμημένες.
Οκτώ πίνακες από την εικονογράφηση
του βιβλίου:

1. Θερινή βροχή: / στο χρώμα του αέρα /
η δαμασκηνιά
Κagami Shiko (1665-1731)
Aπό την ενότητα «Για τη βροχή», εικ. 3,
Φεβρουάριος 1994
Μελάνι και υδατόχρωμα 11 x 11 εκ.

2. Φθινοπωρινός / αέρας: καθώς περνά /
ριγεί το σκιάχτρο
Yosa Βuson (1716-1783)
Από την ενότητα «Για τον άνεμο», εικ. 3,
Μάρτιος 1994
Μολύβι και υδατόχρωμα 10,7 x 11 εκ.

3. Ήλιος που δύει - / Ένας κόσμος χορεύει:
/ πυγολαμπίδες
Yokoi Yayü (1702-1783)
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6. Αυγή – πρόσωπα / ψαράδων λιοκαμένα /
σ’ άσπρες παπαρούνες
Matsuo Basho (1614-1694)
Λυτό, Aύγουστος 1994
Υδατόχρωμα και χρυσομπογιά 14 x 15 εκ.

7. Κοιμήθηκε στη / βροχή τώρα γέρνει στο /
φεγγάρι – μπαμπού!
Kawai Sora (1649-1710)
Λυτό, Σεπτέμβριος 1994
Μελάνι και υδατόχρωμα, 14 x 15 εκ.

8. Άγρια θύελλα- / δύο ημερών φεγγάρι, /
το κομμάτιασε!
Yamamoto Kakei (1648-1716)
Λυτό, Σεπτέμβριος 1994
Μελάνι και υδατόχρωμα 14 x 15 εκ.

254. Κλαδί ελιάς, Αύγουστος 1996
Υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί 38 x 56 εκ.

255. Τα γράμματα, 1997
Μικτή τεχνική σε παλιά κάσα τυπογραφείου
36,5 x 84,5 x 5 εκ.

256. Κουτάκια, Οκτώβριος 1999
Μικτή τεχνική 20 x 20 x 3 εκ.

257. Ερωτικό, Ιούνιος 1999
Υδατογραφία σε χαρτί 28,3 x 20,8 εκ.

258. Ερωτικό
Moλύβι σε χαρτί 33,5 x 47,5 εκ.

259. Ερωτικό, Φεβρουάριος 1999
Ανάγλυφο σε γύψο 50 x 40 εκ.

260. Ερωτικό, Νοέμβριος 2000
Ανάγλυφο σε γύψο 51 x 51 εκ.

261. Προσωπική Νέκυια, 1993-2000
Πολύπτυχο - Εγκατάσταση 26 έργων
1. Ο νεκρομάντης
Λάδι σε μουσαμά 180 x 160 εκ.
2. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 200 x 150 εκ.

3. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
4. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
5. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
6. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
7. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
8. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
9. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
10. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
11. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
12. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
13. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
14. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 210 x 100 εκ.
15. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
16. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
17. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
18. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
19. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
20. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά
150 x 100 εκ.
21. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
22. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.

23. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
24. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε
μουσαμά 150 x 100 εκ.
25. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά
150,2 x 100,2 εκ.
26. Λαδοπαστέλ, ξηρό παστέλ, σκόνες
αγιογραφίας σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά
200 x 100 εκ.
262. Ο ζωγράφος Βικέντιος
Bαν Γκογκ, 2003
Λάδι σε μουσαμά 198 x 98,5 εκ.

263. Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι,
Νοέμβριος 2003
Λάδι σε μουσαμά 90 x 70 εκ.

264. Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι,
Δεκέμβριος 2003
Λάδι σε μουσαμά 199 x 98,5 εκ.

265. Ο γλύπτης Αλμπέρτο Τζιακομέτι, 2004
Λάδι σε μουσαμά 29,3 x 24,3 εκ.

266. Ο ζωγράφος Βικέντιος Bαν Γκογκ,
Μάρτιος 2005
Λάδι σε μουσαμά 45 x 40 εκ.

267. Ο ζωγράφος Φράνσις Μπέικον,
Μάιος 2005
Λάδι σε μουσαμά 145 x 149 εκ.

268. Ο ζωγράφος Γιώργος Μπουζιάνης,
Ιούλιος 2007
Λάδι σε μουσαμά 70 x 55 εκ.

275. Face to face, 2002
Πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με
ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση
56 x 57 x 17 εκ.

276. Κεφάλι από τη σειρά «Portraits
of unknown people», 2002
Πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με
ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση
184 x 20 x 18 εκ.

277. Άτιτλο, 2003
Πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με
ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση
120 x 60 x 35 εκ.

278. Aπό την έκθεση « Ήταν κάποτε η
Πηνελόπη Δέλτα», 2006
Πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή
με ακρυλικό συνδετικό υλικό 38 x 24 x 23 εκ.

ΞΙΦΑΡΑ ΙΟΛΗ (1970)
279. Καπνιστής
Λάδι σε μουσαμά 43,5 x 34,5 εκ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
(1910-1981)
280. Γυμνό
Λάδι σε μουσαμά 62,8 x 55 εκ.

281. Άντρας
Λάδι σε μουσαμά 61 x 47 εκ.

282. Άντρας
Λάδι σε μουσαμά 98 x 69 εκ.

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛ (1967)
283. Σύνθεση, 1991
Κάρβουνο και παστέλ σε χαρτόνι 158 x 100 εκ.

269. Καθρέφτης χωρίς μνήμη, 2009
Υδατογραφία σε χαρτί 34,5 x 29,5 εκ.

270. Ελένη ΙΧ, 2009
Υδατογραφία σε χαρτί 31 x 23 εκ.

271. Γιώργος Ε. ΙΙ, 2009
Υδατογραφία σε χαρτί 56 x 38 εκ.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ (1909-1986)
272. Ζευγάρι, 1977
Πενάκι σε χαρτί 25 x 32,5 εκ.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (1970)
284. Μητρότητα
Λάδι σε μουσαμά 129 x 65 εκ.

285. Χωρίς τίτλο, 2000
Λάδι σε χαρτόνι 30 x 21 εκ.

286. Χωρίς τίτλο, 2000
Λάδι σε χαρτόνι 29 x 20,5 εκ.

287. Χωρίς τίτλο, 2000
Λάδι σε χαρτόνι 29 x 20,5 εκ.

ΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΛΛΥ (1959)
273. Το αλογάκι, 1990-92
Πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με
ακρυλικό συνδετικό υλικό 72 x 15 x 59 εκ.

274. Υπό το κοσμικό φως, 2000
Πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με
ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση
120 x 60 x 35 εκ.
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288. Χωρίς τίτλο, 2001
Λάδι σε χαρτόνι κολλημένο σε ξύλο
20 x 24 εκ.

289. Χωρίς τίτλο, 2001
Λάδι σε χαρτόνι κολλημένο σε ξύλο
20 x 20 εκ.

290. Καλοκαιρινή ανάμνηση, 2002
Λάδι σε χάρντμπορντ 124,3 x 144,5 εκ.

291. Χωρίς τίτλο, 2002
Λάδι σε χάρντμπορντ 148 x 52 εκ.

292. Χωρίς τίτλο, 2002-03
Λάδι σε χάρντμπορντ 179,5 x 100 εκ.

293. Χωρίς τίτλο, 2004
Λάδι σε μουσαμά 180 x 110 εκ.

294. Χωρίς τίτλο, 2004
Λάδι σε χάρντμπορντ 85 x 22 εκ.

295. Χωρίς τίτλο, 2004
Λάδι σε μουσαμά 180 x 125 εκ.

296. Χωρίς τίτλο, 2005
Ακρυλικό σε ξύλο 35 x 35 εκ.

297. Χωρίς τίτλο, 2006
Λάδι σε μουσαμά 180 x 100 εκ.

298. Χωρίς τίτλο, 2006
Ακρυλικό σε μουσαμά 80 x 89 εκ.

299. Χωρίς τίτλο, 2006
Λάδι σε μουσαμά 40 x 30 εκ.

300. Χωρίς τίτλο, 2007
Λάδι σε μουσαμά 41 x 33 εκ.

301. Χωρίς τίτλο, 2007
Ακρυλικό σε μουσαμά 130 x 162 εκ.

302. Χωρίς τίτλο, 2007
Λάδι σε μουσαμά 161,8 x 113,8 εκ.

303. Πρόβα 2, 2007-08
Λάδι σε μουσαμά 180 x 100 εκ.

304. Χωρίς τίτλο, 2008
Λάδι σε ξύλο 30 x 25 εκ.

305. Χωρίς τίτλο, 2008
Λάδι σε ξύλο 30 x 25 εκ.

306. Χωρίς τίτλο, 2008
Λάδι σε ξύλο 30 x 25 εκ.

ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975)
307. Αυτοπροσωπογραφία, 1996
Σχέδιο με μολύβι 45,5 x 32,5 εκ.

308. Κεραίες, 20/10/1995
Σινική μελάνη σε χαρτί 17,7 x 24,7 εκ.

309. Κεφαλή ενός γίγαντα από τσιμέντο, 1997
Μικτή τεχνική σε κοντραπλακέ 34, 5 x 50 εκ.

311. Ψυχολογία Συριανού συζύγου, 2004
Λάδι σε μουσαμά 21 x 17 εκ.

312. Νιππόν-Σελήμ, 2006
Αβγοτέμπερα και φύλλο χρυσού σε
χαλκογραφία ξηρής χάραξης 29 x 19,5 εκ.

313. Ultron - 13, 2007

329. Σύνθεση με καφεκούτι, μπρίκι,
φλιτζάνι του καφέ, 2008
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 38,2 x 80 εκ.

330. Τοπίο
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 50,5 x 70,5 εκ.

331. Τοπίο με σύνεφα το χειμώνα, 2008

Αβγοτέμπερα και φύλλο χρυσού σε
χαλκογραφία ξηρής χάραξης 61 x 42 εκ.

314. Aυλή με πυργίσκο, 2007
Αβγοτέμπερα και φύλλο χρυσού σε
χαλκογραφία ξηρής χάραξης 21,5 x 15,5 εκ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ (1968)
315. Τα κάγκελα του Γαλατά – Καλοκαίρι, 2000
Αβγοτέμπερα και λάδι σε χαρτόνι 71 x 57,5 εκ.

316. Αυτοπροσωπογραφία, 2003
Αβγοτέμπερα σε χαρτόνι 19,5 x 11 εκ.

317. Αυτοπροσωπογραφία
με κόκκινη μπλούζα, 2003
Αβγοτέμπερα σε χαρτόνι 27,5 x 28,5 εκ.

318. Φανταστικό πορτρέτο θαμώνα της οδού
Αχαρνών, 2005
Αβγοτέμπερα σε χαρτόνι 23 x 13,7 εκ.

319. Η Χριστίνα, 2005
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 34,4 x 28 εκ.

320. Αυτοπροσωπογραφία με παλτό, 2005
Αβγοτέμπερα και λάδι σε ξύλο 35,5 x 26,5 εκ.

321. Προσωπογραφία της Ιουλίας, 2005
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 34,4 x 26 εκ.

322. Αυτοπροσωπογραφία
με μαύρη φανέλα, 2005
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 30 x 18 εκ.

323. Πορτραίτο της Αθηνάς, 2005
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 32,5 x 23,3 εκ.

324. Κληματαριά, 2006
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 50 x 80 εκ.

325. Το εργαστήριο όπως φαίνεται από τον
καθρέφτη της πόρτας, 2006
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 155 x 120 εκ.

326. Μικρό πορτραίτο της Αθηνάς, 2006
Αβγοτέμπερα σε χαρτόνι 16,7 x 9,3 εκ.

327. Πορτρέτο Ροΐδη, 2006
Αβγοτέμπερα σε ξύλο, 20 x 15 εκ.

328. Πορτρέτο Σωτήρη Φέλιου, 2008
Αβγοτέμπερα σε ξύλο 50 x 40 εκ.

310. Κεφαλή ενός γίγαντα από τσιμέντο, 1999
Μικτή τεχνική σε χαρτόνι 46 x 54,5 εκ.
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Αβγοτέμπερα σε ξύλο 50 x 74 εκ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ (1959)
332. Βάντα, 1985
Λάδι σε μουσαμά 50 x 39,8 εκ.

333. Με το μαγιό / Πριν από το μπάνιο,
1985
Αβγοτέμπερα σε χαρτί πάνω σε μουσαμά
158 x 46 εκ.

334. Με το μαγιό, 1986
Σχέδιο με μολύβι 16,5 x 7,5 εκ.

335. Με το μαγιό, 1986
Σχέδιο με μολύβι 14,7 x 5 εκ.

336. Λόφος με τις ελιές, 1994
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
50,7 x 71 εκ.

337. Κήπος, 1995
Λάδι σε μουσαμά 100 x 120 εκ.

338. Βάρκα με τη σκιά της, 1995
Λάδι σε μουσαμά 69,3 x 99,4 εκ.

339. Ύδρα, 1997
Υδατογραφία 22,2 x 33 εκ.

340. Ύδρα, 1998
Υδατογραφία 27,8 x 36,8 εκ.

341. Τοπίο του Γαλατά, 1998
Λάδι σε μουσαμά 55 x 60 εκ.

342. Τοπίο του Γαλατά, 1998
Λάδι σε μουσαμά 55 x 60 εκ.

343. Γυμνό, 1998
Λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης 39 x 64,5 εκ.

344. Γυμνό, 1998
Λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης 22,5 x 60 εκ.

345. Ελιά, 1998
Κόλλες σε τοίχο 160 x 215 εκ.

346. Κήπος, 1998
Κόλλες σε τοίχο 306 x 355 εκ.

347. Κορίτσι σε παράθυρο, 1999
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
18,7 x 18,7 εκ.

348. Σοφία, 1999
Αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης
117,3 x 54,8 εκ.

349. Πορτοκαλιά, 2000
Λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης 124 x 124 εκ.

350. Μυρσίνη, 2000
Αβγοτέμπερα σε χαρτί 19 x 14 εκ.

351. Πορτοκαλιά, 2000
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
20,7 x 18,7 εκ.

352. Κορίτσι στο παράθυρο, 2001
Νωπογραφία σε τούβλα 36 x 38 εκ.

353. Παραμύθι, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
58,8 x 61,4 εκ.

354. Γυμνό, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ 26,7 x 34,1 εκ.

355. Γυμνό, 2002
Αβγοτέμπερα σε χαρτόνι, 15 x 21 εκ.

356. Κύθνος, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
177,5 x 152 εκ.

357. Ιωάννα, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
30 x 30 εκ.

358. Καφενείο, 2002
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
61 x 125 εκ.

359. Κόκκινο καφενείο, 2001-03
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
60,3 x 125 εκ.

360. Διπλό πορτρέτο, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
30 x 30 εκ.

361. Γυναίκα σε μπαλκόνι με χαλί, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
125 x 125 εκ.

362. Μπαλκόνι με δύο γυναίκες, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
60 x 120 εκ.

363. Εν πλω, 2003
Αβγοτέμπερα σε μουσαμά 60 x 62,5 εκ.

364. Εν πλω, 2003
Λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης 120 x 170 εκ.

365. Εν πλω (2003)
Αβγοτέμπερα σε μουσαμά 41 x 44 εκ.

366. Ο Σωτήρης, 2003
Λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης 24,9 x 34 εκ.

367. Βάρκα με τη σκιά της, 2003
Τέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
50 x 80 εκ.

368. Βάρκα με τη σκιά της, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
151,8 x 177,5 εκ.

369. Ρένα, 2003
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
26,5 x 35,5 εκ.

370. Δρόμος, 2003-04
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
177,5 x 152 εκ.

371. Καφενείο, 2003-04
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
120 x 170 εκ.

372. Το καΐκι στο Θησείο, 2006
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
34,3 x 25,2 εκ.

373. Δρόμος, 2004
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
65 x 60 εκ.

383. Μπαλκόνι με δύο γυναίκες, 2003
Λάδι σε μουσαμά 60 x 120 εκ.

384. Πηνελόπη Δέλτα στην Καστέλλα, 2006
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
26 x 35 εκ.

385. Εκκλησία σε νησί, 2007
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
35 x 26 εκ.

386. 21 Δεκεμβρίου 2112, 2008
Τέμπερα σε χαρτί 21 x 32,5 εκ.

ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ (1951)
387. Παραλία, 1995
Τέμπερα σε χαρτί 28,3 x 20 εκ.

388. Η Στοά του Αττάλου, 1997
Λάδι σε χαρτόνι 20 x 25 εκ.

389. Πορτρέτο κοριτσιού, 1999
Λάδι σε μουσαμά 20 x 20 εκ.

390. Ο σταθμός του τρένου στα Βραχναίικα,
2001
Τέμπερα σε χαρτί 29,5 x 22 εκ.
391. Πορτρέτο του ζωγράφου Κ. Κ. , 2004

374. Δρόμος, 2005
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
65 x 60 εκ.

Λάδι σε χαρτόνι 29,2 x 19,6 εκ.

392. Γυμνό, 2004
Λάδι σε χαρτόνι 35,5 x 21,5 εκ.

375. Τήνος, 2006
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
50 x 80 εκ.

376. Aγροτικές εργασίες, 2006
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
80 x 120 εκ.

377. Βάρκα με τη σκιά της, 2007
Αβγοτέμπερα σε μουσαμά 180 x 180 εκ.

378. Τοπίο του Πόρου, 2007
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
36,7 x 85 εκ.

379. Παράθυρο που παριστάνει
τον εαυτό του, 2007
Αβγοτέμπερα σε μουσαμά 80 x 80 εκ.

380. Η κηδεία, 2008

393. Γυμνό, 2004
Λάδι σε μουσαμά 50 x 30 εκ.

394. Νεανικό πορτρέτο του ποιητή Νίκου
Καββαδία, 2005
Λάδι σε μουσαμά 40 x 30 εκ.

395. Ο ζωγράφος και μοντέλο, 2006
Λάδι σε μουσαμά 115 x 91 εκ.

396. Καλοκαιρινό σινεμά βράδυ
Υδατογραφία σε χαρτί 19,3 x 27,5 εκ.

397. Νεκρή φύση με φρούτα, 2006
Λάδι σε μουσαμά 34 x 53 εκ.

398. Ματούλα, 2008
Παστέλ σε χάρντμπορντ 31,5 x 20 εκ.

Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
150 x 180 εκ.

399. Δύο παιδάκια, 2008
Λάδι σε μουσαμά 43 x 55 εκ.

381. Γαλατάς, 2008
Αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
150 x 180 εκ.

382. Κόκκινο καφενείο, 2001-2003
Αβγοτέμπερα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης
60 x 125 εκ.
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ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ (1955)
400. Μυρσίνη, 1996
Μελάνι σε χαρτί 17,5 x 12,5 εκ.

401. Οι συμμετέχοντες (με αλφαβητική σειρά:
Ακριθάκης, Arp, De Chirico, Courbet,
Derain, Dubuffet, Gauguin,Van Gogh,
Haring, Θεόφιλος, Kahlo, Kirchner, Klee,
Klein, Leger, Lichtenstein, Magritte,
Malevitch, Matisse, Miro, Modigliani,
Mondrian, Morandi, Pettibon, Picabia,
Picasso, Raphael, Rothko,
De Saint-Phalle,Velazquez και Warhol),
2002
Ακρυλικό σε μουσαμά 200 x 280 εκ.

402. Ο φιλόσοφος, 2006
Ακρυλικό σε χαρτί 30 x 22 εκ.

417. Σπουδή μπούστου, 2001
Λάδι σε μουσαμά 35 x 25 εκ.

418. Απρόσκλητο βλέμμα, 2002
Λάδι σε μουσαμά 25 x 20 εκ.

419. Ελισάβετ, 2002
Λάδι σε μουσαμά 134 x 161 εκ.

420. Φόρος τιμής στον Courbet, 2002
Λάδι σε μουσαμά 10,7 x 48 εκ.

421. Ξαπλωμένη Γιάννα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 35 x 55,3 εκ.

422. Γιάννα, 2004-05
ΠΕΤΣΑΛΗ ΑΜΑΛΙΑ (1955)
403. Φυλλώματα, 1997-98
Λάδι σε ξύλο (δίπτυχο), 35 x 50 εκ.

404. Φυλλώματα, 1997-98
Λάδι σε ξύλο (δίπτυχο), 35 x 50 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 176 x 215 εκ.

423. Κορμός, 2005
Λάδι σε μουσαμά 25,2 x 40 εκ.

424. Μπλε Αλεξάνδρα, 2005-06
Λάδι σε μουσαμά 220,7 x 230,7 εκ.

ΠΛΕΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (1975)
405. Πρόσωπο
Μελάνι και παστέλ σε χαρτί 42 x 30 εκ.

406. Πρόσωπο
Πενάκι σε χαρτί 39 x 28 εκ.

ΡΑΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ (1970)
407. Μπλε σκύλος, 2004
Ακρυλικό σε μουσαμά 150 x 150 εκ.

408. Hommes, 2008
Ακρυλικό σε μουσαμά 120 x 140 εκ.

425. Ελιά στο στήθος, 2007
Λάδι σε μουσαμά 40,2 x 22,3 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 80 x 90 εκ.

410. Δύσκολη πόζα, 1991
Λάδι σε μουσαμά 132,3 x 90 εκ.

411. Deux orangers, 1994-96
Γκουάς και υδατογραφία, 20,8 x 45,4 εκ.

412. Φλορέτα, 1997
Λάδι σε μουσαμά 140 x 160 εκ.

413. Σπουδή πορτρέτου, 1998-2000

Λάδι σε μουσαμά 40 x 60 εκ.

ΣΑΚΑΓΙΑΝ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ (1957)
427. Γυναίκα σε ταράτσα, 1984

Υδατογραφία, 56,5 x 76 εκ.

415. Σφάγιο
Yδατογραφία και τέμπερα, 56,5 x 77 εκ.

416. Μαρία Φραντζή, 2000
Λάδι σε μουσαμά 60 x 62 εκ.

438. Μαθήτριες και καλειδοσκόπιο,
1995-98
Λάδι σε μουσαμά 90 x 69,5 εκ.

439. Εργαζόμενοι στους υπολογιστές,
2000
Λάδι σε μουσαμά 40,2 x 47 εκ.

440. Ο ύπνος, 2002
Λάδι σε μουσαμά 30,8 x 30,8 εκ.

441. Βόλτα νυχτερινή, 2002-03
Λάδι σε μουσαμά 159,5 x 150 εκ.

442. Ασανσέρ, 2003
Λάδι σε μουσαμά 200 x 109 εκ.

443. Ταξιδιώτες πλοίου, 2004
Λάδι σε μουσαμά 150 x 83 εκ.

444. Χρωματολόγιο στη Βάρκιζα, 2004
Λάδι σε μουσαμά 150 x 100 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 40 x 30 εκ.

446. Εραστές μπροστά απ΄ τη
βιβλιοθήκη, 1996-2005

Τέμπερα σε χαρτί 46 x 32 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 98 x 88 εκ.

428. Βαλσαμωμένος αετός, 1985

447. Η γυναίκα με το παιδί, 2004

Λάδι σε μουσαμά 51 x 41 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 40 x 30 εκ.

448. Αέρινο πρόσωπο, 2005

Αβγοτέμπερα σε εφημερίδα 28,5 x 19 εκ.

430. Η διακόσμηση της θλίψης
(Για τον Σινόπουλο), 1990
Γκουάς σε χαρτί συσκευασίας 54 x 46 εκ.

431. Ο χωριάτης, 1990-92

Λάδι σε μουσαμά 40 x 30 εκ.

449. Θεατές, 2005
Λάδι σε μουσαμά 117,5 x 88 εκ.

450. Θεατές παιδιά, 2005
Λάδι σε μουσαμά 30 x 40 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 66,7 x 58,7 εκ.

432. Χωρίς τίτλο, 1990-92

451. Θεατές, 2005
Λάδι σε μουσαμά 45,5 x 35 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 110 x 110 εκ.

433. Εργαστήριον χρυσοχοΐας, 21-12-93

452. Εραστές του 2005, 2005
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 205 x 172 εκ.

Σχέδιο με μολύβι 14 x 10 εκ.

453. Χωρίς τίτλο, 2005

Λάδι σε μουσαμά 35 x 45 εκ.

414. Αχλάδια, 2000

Λάδι σε μουσαμά 70 x 50 εκ.

445. Οι γονείς του ποιητή, 2004

426. Ύπνος, 2008

429. Κορίτσι, 1989
ΡΟΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1963)
409. Σπουδή γυμνού. Παρίσι 1990, 1990

437. Ακροατές οπτικοακουστικής συνέλευσης,
1995-98

434. Ο σεισμός, 1992-94
Λάδι σε μουσαμά 129 x 99 εκ.

435. Μεγάλο παιδί, 1994-95
Λάδι και κολάζ σε μουσαμά 39,3 x 28,6 εκ.

436. Φωτισμός οικογένειας, 1993-98
Λάδι σε μουσαμά 50 x 40 εκ.
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Λάδι σε μουσαμά 30 x 24 εκ.

454. In Paradisum, 2006
Βινυλικό, λάδι και μολύβι σε μουσαμά
187 x 146,5 εκ.

455. Πορτρέτο, 2008
Λάδι και φύλλο χρυσού σε μουσαμά
50 x 40 εκ.

456. Desparate Man I, 2008
Λάδι , βινυλικό και φύλλο χρυσού σε
μουσαμά 50 x 40 εκ.

457. Αυτοκίνητα, 2008
Βινυλικό, λάδι, μολύβι και φύλλο χρυσού
σε μουσαμά 203 x 158 εκ.

458. Θεατές, 2008
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 178 x 152 εκ

459. Θεατές, 2008
Βινυλικό σε μουσαμά 30 x 23 εκ.

474. Κίτρινα τριαντάφυλλα Ι, 2006
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.

Λάδι σε μουσαμά 192,5 x 68,5 εκ.

475. Πανσέδες σε παρτέρι ΙΙ, 2006
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1910-1989)
476. Μεγαρίτισσα και Έρωτες
Τέμπερα σε χαρτί 35,5 x 23,5 εκ.

ΦΑΙΣ ΜΙΣΕΛ (1957)
477. Προς Αιδηψό, 2000
Φωτογραφία, 40 x 60 εκ.

460. Θεατές, 2008
Βινυλικό σε μουσαμά 30 x 23 εκ.

478. Η πόλη στα γόνατα, 2002
12 φωτογραφίες, 115 x 50 εκ.

461. Θεατές, 2008
Βινυλικό σε μουσαμά 30 x 23 εκ.

479. Η πόλη στα γόνατα, 2002
12 φωτογραφίες, 115 x 50 εκ.

462. Θεατές, 2008
Βινυλικό σε μουσαμά 120 x 80 εκ.

480. Η πόλη στα γόνατα, 2002
21 Φωτογραφίες, 137 x 78 εκ.

TAKΗΣ (ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ) (1925)
463. Οedipe et Antigone, 1954
Σίδερο, 148 x 45 x 10 εκ.
Αντίτυπο 1/8

464. Χωρίς τίτλο, 1992
Σίδερο και ηλεκτρικός λαμπτήρας
144 x 48 x 30,5 εκ.
Αντίτυπο 7/11

465. Xωρίς τίτλο
Μικτή τεχνική και μαγνήτες π. 65 x 69 εκ.

ΤΕΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1925)
466. Η ορχήστρα
Παστέλ 79,5 x 105 εκ.

467. Τοπίο Σίφνου
Υδατογραφία 67 x 96,5 εκ.

ΤΣΑΚΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ (1959)
468. Πανσέδες, 2001-02
Λάδι σε μουσαμά 160 x 160

469. Αύγουστος, 2005-06
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 200 x 180 εκ.

470. Αμαρυλλίδες Ι (2006)
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.

471. Lillium, 2006
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.

472. Μοβ φυτό, 2006
Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.

473. Κόκκινες γλώσσες, 2006

ΧΑΝΔΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1969)
491. Αντανάκλαση, 2002

481. Η πόλη στα γόνατα, 2002
21 Φωτογραφίες, 137 x 78,5 εκ.

482. Η πόλη στα γόνατα, 2002
10 Φωτογραφίες, 132,5 x 37 εκ.

ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΑΛΕΚΟΣ (1935)
483. Κολυμβητής
Λάδι και χρυσομπογιά σε μουσαμά
34,5 x 30 εκ.

484. Βουναλάκια
Ακρυλικό σε μουσαμά 41 x 31 εκ.

485. Ποδηλάτης
Τέμπερα και χρυσομπογιά σε χάρντμπορντ
42 x 31 εκ.

486. Ζευγάρι
Λάδι και χρυσομπογιά σε μουσαμά
20 x 39 εκ.

ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ (1956-2003)
487. Ψάρια, 1996
Τέμπερα σε χασαπόχαρτο κολλημένο
σε μουσαμά 37,4 x 80,4 εκ.

488. Πορτοκάλια
Λάδι σε μουσαμά 37,5 x 27,7 εκ.

ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (1964)
489. Αυτοπροσωπογραφία, 1991
Τέμπερα σε χαρτόνι 34 x 49 εκ.

490. Κολυμβητές κάτω από το νερό
Λάδι σε μουσαμά 80 x 195 εκ.

Βινυλικό και λάδι σε μουσαμά 30 x 30 εκ.
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492. Φανταστικό κεφάλι, 2004
Λάδι σε ξύλο 17,7 x 13,5 εκ.

ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1963)
493. Φοίνικας, 1999
Γύψινα εκμαγεία, μηχανισμοί προβολής,
σχέδιο με μολύβι σε προετοιμασμένο
κοντραπλακέ, μεταλλική κατασκευή,
190 x 50 x 40 εκ.

494. Χωρίς τίτλο. Από τη σειρά
«Υπόστασις», 2003
Πολυεστέρας και πολυεστερικά χρώματα,
180 x 80 x 75 εκ.

ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΝΤΡΑ (1959)
495. Μικρά πορτρέτα, 1996
Λάδι σε μουσαμά 17 x 29 εκ.

496. 15 πορτρέτα – Κάνναβος του Δία Ι,
1996-2006
Λάδι σε μουσαμά 120 x 120 εκ.

497. Ιωάννα, 1997
Λάδι σε μουσαμά 36,7 x 45 εκ.

ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (1945)
498. Οι λουόμενες, 1994
Παστέλ και τέμπερα σε χαρτί 35 x 65 εκ.

499. Γυναίκα και άντρας
Υδατογραφία και κάρβουνο σε χαρτί
17,5 x 19,5 εκ.

