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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηνπ δεπηέξνπ ηεηξακήλνπ νη νκάδεο καο 

αζρνιήζεθαλ κε εμέρνληεο δσγξάθνπο αλά ηνλ θφζκν, αιιά θαη αλά ηνπο αηψλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εξγαζία καο αθνξά  Έιιελεο θαη Γάιινπο δσγξάθνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θαηά ηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα, ελψ έρνπκε κειεηήζεη αθφκα θαη ηελ 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη έρνπκε αλαιχζεη ηα ξεχκαηα ηνπ ηκπξεζζηνληζκνχ, ηνπ 

ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ θπβηζκνχ. Ζ εξγαζία καο ζα ζαο ελεκεξψζεη πιήξσο γηα 

μαθνπζηνχο δσγξάθνπο πνπ έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα ηνπο ζηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο ηεο 

δσγξαθηθήο, ηα έξγα θαη ηε βηνγξαθία ηνπ θαζελφο, ελψ ζα επαηζζεηνπνηεζείηε γηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ επνρψλ εθείλσλ κέζα απφ ηνπο πίλαθεο θαη ηα έξγα ηνπο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά 

●Σέρλε                               ●Εσγξάθνη               ●Έξγα                 ●Κηλήκαηα 

●Εσγξαθηθή                      ●Ηζηνξία                   ●19
νο

 αηψλαο        ●20
νο

 αηψλαο 
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●Ρεχκαηα                          ●Σερλνηξνπία          ●Φχζε                  ●Μπαιαξίλεο 

●νπξεαιηζκφο                ● Υξψκα                 ●Έιιελεο              

●Ηκπξεζηνληκφο                ● Γαιιία  

 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΑ ΡΔΤΜΑΣΑ 

 

Σέρλε, είλαη ε έθθξαζε θαη αληηθεηκελνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ παξαζηάζεσλ 

θαη ησλ άιισλ ςπρηθψλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αλζξψπνπ ζε αηζζεηηθέο κνξθέο. ηνλ 

άλζξσπν ππάξρεη ε νξκή λα εθθξάδεη ζηνπο άιινπο φηη γεκίδεη θαη θηλεί ηελ ςπρή ηνπ, 

ηηο ζπγθηλήζεηο ηνπ, ηηο παξαζηάζεηο ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. Δπηδεηεί 

ν θαιιηηέρλεο, λα αληηιακβάλνληαη θαη νη άιινη άλζξσπνη ην ςπρηθφ ηνπ πεξηερφκελν 

θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, επηδεηψληαο επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφλ. Αλάινγα 

κε ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο εθθξάδεη ζε αηζζεηηθέο κνξθέο 

ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο ηέρλεο. Γηαθξίλνπκε δχν ζεκειηψδεηο 

κνξθέο ηέρλεο, ηηο εηθαζηηθέο, ηηο κνπζηθέο θαη κηα ελδηάκεζε ην ρνξφ. Ζ Νέα Σέρλε 

είλαη ην ηειεπηαίν θίλεκα ηνπ 19νπ αηψλα, πνπ επεξεάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή, ηε 

δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή, αιιά, θπξίσο, ηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο. Καηάγεηαη απφ ην 

Μεηατκπξεζζηνληζκφ, αιιά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί δσγξαθηθή ηερλνηξνπία. Απνδίδεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε γξακκή  θαη πξνηηκά ηε ζρεκαηνπνηεί άθζνλα ηα θπηηθά ζέκαηα 

πνπ απνηεινχλ θαη ην θχξην δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ηεο. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα, 

αξθεηέο ηάζεηο ζηηο ηέρλεο άξρηζαλ λα μεπξνβάιινπλ, φπσο ν Ηκπξεζηνληζκφο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζην Παξίζη θαη ν Δμπξεζηνληζκφο πνπ γελλήζεθε αξγφηεξα ζηε Γεξκαλία 

. 

Οξηζκόο 

Ζ δσγξαθηθή αλήθεη ζηηο θαιέο ηέρλεο θαη είλαη ε ηέρλε ηεο παξαγσγήο ή 

αλαπαξάζηαζεο κίαο πξαγκαηηθήο θαληαζηηθήο εηθφλαο, κέζσ πξνζσπηθήο εξγαζίαο, κε 

ηελ βνήζεηα θπζηθψλ ή ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

 

Ρεύκαηα ηηο δσγξαθηθήο θαηά ηνλ 19ν αηώλα 

Τπεξξεαιηζκόο 
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Ο ππεξξεαιηζκφο ή ζνπξεαιηζκφο, απφ ηηο γαιιηθέο ιέμεηο sur (επάλσ, επί) θαη réalisme 

(ξεαιηζκφο, πξαγκαηηθφηεηα) φπνπ ζηα ειιεληθά ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο «πάλσ ή 

πέξα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα», ήηαλ έλα θίλεκα πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ζην ρψξν ηεο 

ινγνηερλίαο αιιά εμειίρζεθε ζε έλα επξχηεξν θαιιηηερληθφ θαη πνιηηηθφ ξεχκα. Άλζηζε 

θαηά θχξην ιφγν ζηε Γαιιία ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, θαηά ηελ πεξίνδν κεηαμχ ηνπ 

πξψηνπ θαη δεχηεξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. ηε θχζε ηνπ επαλαζηαηηθφ θίλεκα, ν 

ππεξξεαιηζκφο επηδίσμε πνιιέο ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο ηέρλεο αιιά θαη 

ηεο ζθέςεο γεληθφηεξα, αζθψληαο επίδξαζε ζε κεηαγελέζηεξεο γεληέο θαιιηηερλψλ. Σα 

κέιε ηνπ αληέδξαζαλ ζε απηφ πνπ νη ίδηνη εξκήλεπαλ σο κία βαζηά θξίζε ηνπ Γπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, πξνηείλνληαο κία επξχηεξε αλαζεψξεζε ησλ αμηψλ, ζε θάζε πηπρή ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο, ζηεξηδφκελνη ζηηο ςπραλαιπηηθέο ζεσξίεο ηνπ Φξφπλη θαη ζηα 

πνιηηηθά ηδεψδε ηνπ Μαξμηζκνχ[1]. Χο θχξην κέζν έθθξαζεο, ηφζν ζηε ινγνηερλία φζν 

θαη ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, πξνέβαιαλ ηνλ «απηνκαηηζκφ», επηδηψθνληαο ηε δηεξεχλεζε 

ηνπ αζπλεηδήηνπ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο θαληαζίαο «κε ηελ απνπζία θάζε ειέγρνπ απφ 

ηε ινγηθή» θαη δηαθεξχηηνληαο ηνλ απφιπην κε θνκθνξκηζκφ. 

Δθθξαζηέο ηνπ ππεξξεαιηζκνύ 

Νηαιί 

 Αληηθαηηθφο, κεγαινκαλήο, πνιπζρηδήο, ηδηφξξπζκνο, ηξειφο. Απηνί θαη πνιινί άιινη 

ραξαθηεξηζκνί ζα ηαίξηαδαλ ζε έλα δσγξάθν-νξφζεκν ηνπ ζνπξεαιηζκνχ. Ο αιβαληφξ 

Φειίπε Υαθίλην Νηαιί γελλήζεθε ζηελ πφιε Φηγέξεο ηεο Ηζπαλίαο, απφ πινχζηα αζηηθή 

νηθνγέλεηα. Απφ ηελ ειηθία ησλ 6 εηψλ άξρηδε λα δσγξαθίδεη. Σν 1922 έγηλε δεθηφο ζηε 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ ζηε Μαδξίηε. Σν 1926 φκσο, απνβιήζεθε απφ ηελ Αθαδεκία, 

θαζψο φηαλ ήξζε ε ψξα ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ, εθείλνο αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη, 

ζεσξψληαο πσο θαλέλαο θαζεγεηήο δελ ήηαλ άμηνο λα ηνλ θξίλεη. Βξίζθνπκε ηνλ Νηαιί 

λα πεηξακαηίδεηαη κε ηνλ θπβηζκφ θαη ηνλ ληαληατζκφ, λα ζπλδέεηαη θηιηθά κε ηνλ πνηεηή 

Φεδεξίθν Γθαξζία Λφξθα (αμηνπεξίεξγν γεγνλφο αλ αλαινγηζηνχκε ηε θηιηθά 

πξνζθείκελε ζηάζε ηνπ ζην δηθηάηνξα Φξάλθν), ηνλ Λνπίο Μπνπληνπέι θαη ηνλ Πάκπιν 

Πηθάζν. Ζ ππεξξεαιηζηηθή ηέρλε ηνπ είλαη εκθαλψο επεξεαζκέλε απφ ηελ ςπρνινγία 

ηνπ Φξφπλη. Ο ππεξξεαιηζκφο είλαη απηφο πνπ επηδηψθεη λα θαηαγξάςεη ηα θξπθά 

ξεχκαηα ηνπ αζπλείδεηνπ, ησλ ζπλεηξκψλ θαη ησλ νλείξσλ, ελ απνπζία θάζε κνξθήο 

άζθεζε ειέγρνπ απφ ηε ινγηθή. Σν Ŗαθαζνδήγεην παηρλίδη ηεο ζθέςεοŗ δηαθξίλνπκε θαη 

ζηνλ Ηζπαλφ δσγξάθν. Σν 1929, ν Νηαιί ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Λνπίο Μπνπληνπέι γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο, θαζαξή απνηχπσζε ηνπ ππεξξεαιηζκνχ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Ήηαλ ε κηθξνχ κήθνπο ηαηλία, Αλδαινπζηαλφο θχινο, φπνπ ν ήξσαο ζέξλεη δχν πηάλα, 

γεκηζκέλα κε λεθξνχο γάηδαξνπο, θαηά κήθνο ελφο ζαινληνχ. Γξήγνξα ην έξγν 

πξνθάιεζε αίζζεζε, δεκηνπξγψληαο ζχλδεζε ηνπ ξεχκαηνο ηνπ ππεξξεαιηζκνχ κε ηα 

νλφκαηα ησλ Νηαιί θαη Μπνπληνπέι. Παξφιε ηελ ηεξάζηηα επηηπρία ηεο ηαηλία, νη δχν 

ζνπξεαιηζηέο θαιιηηέρλεο δελ έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη. Σν γεγνλφο πνπ ηνπο 

πξνβιεκάηηδε ήηαλ φηη κηα ηαηλία αλαηξεπηηθή, κε δηάζεζε λα αληηηεζεί ζηα ζεκέιηα ηεο 
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αζηηθήο θνηλσλίαο, είρε ηφζε κεγάιε απήρεζε ζην θνηλφ, ζηηο κάδεο. Ο Νηαιί είρε 

δειψζεη ηφηε, πσο ŖΣν θνηλφ δελ έπηαζε ην εζηθφ λφεκα ηεο ηαηλίαο, ην νπνίν ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ηνπο κε απφιπηε ζθιεξφηεηα θαη βίαŗ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηζπαληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ν Νηαιί αξλήζεθε λα επηιέμεη 

ζηξαηφπεδν αιιά θαη λα θάλεη αληίζηαζε. Ζ ζχλδεζή ηνπ φκσο κε ην θαζεζηψο ηνπ 

Φξάλθν δελ άξγεζε λα θαλεί. Κάπνηεο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο θαη έξγα ηνπ, φπσο ην 

πνξηξέην ηεο θφξεο ηνπ Φξάλθν, καξηπξνχζαλ ηελ παξνρή ζηήξημεο ζην θαζηζηηθφ 

θαζεζηψο. Οη πνιηηηθέο ηνπ απφςεηο απνηέιεζαλ θαη ηελ αηηία ξήμεο ηνπ κε ηα κέιε ηνπ 

ππεξξεαιηζηηθνχ θηλήκαηνο. Ο Αληξέ Μπξεηφλ, κάιηζηα, ηνλ δηέγξαςε απφ ην 

ππεξξεαιηζηηθφ θίλεκα. Ο ίδηνο ν Νηαιί, πάλησο, δήισλε, φηη δελ έρεη πνιηηηθή ζέζε. ηη 

είλαη αλαξρηθφο, αιιά παξάιιεια θαη κνλαξρηθφο, ζε επίπεδν φκσο κεηαθπζηθφ θαη φρη 

πνιηηηθφ. Γλσξίδνπκε άιισζηε, πσο ηδηφξξπζκεο πξνζσπηθφηεηεο, ηχπνπ Νηαιί, 

ρξεζηκνπνηνχλ αζπλείδεηα ηα ζηνηρεία ηεο πξφθιεζεο θαη ηνπ ζθαλδάινπ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα θαη ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο. 

JuanMiro 

O Juan Miro, είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Καηαιαλνχο δσγξάθνπο θαη γιχπηεο. 

Απνηειεί αλακθηζβήηεηα έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο αληηπξφζσπνπο ηνπ Τπεξξεαιηζηηθνχ 

θηλήκαηνο ηνλ 20ν αηψλα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ππήξμε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ηφζν ζηε 

δσγξαθηθή θαη γιππηηθή, φζν θαη ζηνλ Τπεξξεαιηζκφ γεληθφηεξα. Ζ θαιιηηερληθή, 

εηθαζηηθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα έξγα ηνπ είλαη εληειψο πξσηφηππε θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ έληνλν ζπκβνιηζκφ. Οη εηθφλεο ηνπ είλαη θαληαζηηθέο, νη θφξκεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη ηηο νλεηξηθέο ηνπ εηθφλεο είλαη απιέο θαη 

παξάιιεια, ραξαθηεξηζηηθή ζηα έξγα ηνπ είλαη ε ρξήζε έληνλσλ, ιακπεξψλ ρξσκάησλ. 

πλδπαζηηθά, ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχλ έλα απνηέιεζκα πνπ ζην κάηη ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη κνηάδεη κε παηδηθφηεηα, σζηφζν είλαη θαη εθείλα πνπ πξνζδίδνπλ ζηνπο 

πίλαθεο θαη ηα γιππηά ηνπ ηνλ κνλαδηθφ ηνπο ραξαθηήξα. 

Σα ζηνηρεία ηνπ Τπεξξεαιηζκνχ ζηνλ Miro, είλαη εκθαλή θαη εληνπίδνληαη ζε φια ηνπ ηα 

έξγα ( κε θάπνηεο ειάρηζηεο εμαηξέζεηο ησλ πξψησλ ηνπ έξγσλ). Σα ζηνηρεία απηά, είλαη 

νη θαληαζηηθέο εηθφλεο πνπ ζπλαληάκε ζηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ, θαζψο επίζεο ην γεγνλφο 

φηη ηα ππνθείκελα θαη ηα ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ αιιά θαη 

γεληθφηεξα κνηάδνπλ ζαλ λα αησξνχληαη ζε θάπνηνλ αθαζφξηζην ρψξν. Αθφκε, ε 

επηλνεηηθή ηνπ θαληαζία θαη ε ρξήζε ησλ κνξθψλ θαη ζρεκάησλ πνπ εθείλε δεκηνπξγεί, 

θέξλεη ηα έξγα ηνπ πέξα απφ θάηη ην πξαγκαηηθφ, θαη θαίλεηαη νη εηθφλεο ηνπ λα 

βγαίλνπλ απφ ην αζπλείδεην, λα έρνπλ κνξθή νλεηξηθή θαη αθαζφξηζηε. Παξάιιεια, ε 

ζθέςε θαη ε έθθξαζε είλαη απζεληηθή θαη κνηάδεη λα κελ ππάξρεη θάπνηα επηθχιαμε 

ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή ηνπ έξγνπ, κε ηνλ φκνξθν θαη ην σξαίν φπσο ην έρνπκε 

Ŗζπλεζίζεηŗ απφ άιια θαιιηηερληθά ξεχκαηα. 
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O Miro, έρεη επεξεαζηεί θπξίσο ζηελ αξρή ηεο εηθαζηηθήο ηνπ θαξηέξαο, απφ ηνλ 

θoβηζκφ απφ φπνπ πήξε ηα ιακπεξά ρξψκαηα πνπ παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ θαη απφ ηνλ θπβηζκφ απφ φπνπ πήξε ηα ζρήκαηα πνπ δελ απνπζηάδνπλ 

ζρεδφλ απφ θάζε έξγν ηνπ. Αθφκε, επεξεάζηεθε απφ ηε θαηαιαληθή ηέρλε αιιά θαη απφ 

ηηο ξσκατθέο ηνηρνγξαθίεο εθθιεζηψλ. 

 

 

Ρνκαληηζκόο 

Καιιηηερληθφ ξεχκα πνπ μεθίλεζε ζηε Γεξκαλία γχξσ ζην 1800. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

έξγα πνπ έρνπλ πινχζηα ρξψκαηα, αληηζεηηθά ρξψκαηα θαη αδξέο πηλειηέο πνπ δελ 

αθνινπζνχλ πηζηά ηα πεξηγξάκκαηα. Απηή ε ειεπζεξία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα γεκάηα 

θίλεζε θαη ελέξγεηα ζέκαηα, πξνθαινχλ ζηνλ ζεαηή φκνξθα ζπλαηζζήκαηα θαη ηνπ 

δηεγείξνπλ ηε θαληαζία. Οη δσγξάθνη αληινχλ ηα ζέκαηά ηνπο απφ ηε ζχγρξνλε επνρή 

θαη ην πεξηβάιινλ κε κηα ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηα εμσηηθά ζέκαηα θαη γηα ηνπο αγψλεο 

ησλ ιαψλ γηα ηελ ειεπζεξία. 

Δθθξαζηέο Ρνκαληηζκνύ 

 

Δπγέληνο Νηειαθξνπά 

Ο Δπγέληνο Νηειαθξνπά ήηαλ κεγάινο Γάιινο ξνκαληηθφο δσγξάθνο ηνπ 19νπ αηψλα, 

πνπ επεξέαζε ηελ δσγξαθηθή ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. 

Δκπλεχζηεθε απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα φπσο ε Διιεληθή θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, 

θαζψο θαη απφ έλα ηαμίδη ηνπ ζην Μαξφθν. 

Γελλήζεθε ζηηο 26 Απξηιίνπ 1798 ζην αξεληφλ-αηλ-Μνξίο (Charenton-Saint Maurice) 

θνληά ζην Παξίζη θαη ήηαλ ην ηέηαξην παηδί ηνπ αξι Νηειαθξνπά, ππνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ ηνπ Γηεπζπληεξίνπ αλ θαη εηθάδεηαη φηη ν πξαγκαηηθφο ηνπ παηέξαο ήηαλ ν 

Σαιιευξάλδνο, δηάζεκνο δηπισκάηεο ζηνλ νπνίν ν Δπγέληνο έκνηαδε ζηελ εκθάληζε θαη 

ην ραξαθηήξα. Ο αξι Νηειαθξνπά πέζαλε ην 1805 θαη ε κεηέξα ηνπ ην 1814 

αθήλνληάο ηνλ Δπγέλην νξθαλφ ζηελ ειηθία ησλ 16. Σν 1815 καζήηεπζε θνληά ζηνλ 

δσγξάθν Πηέξ-Ναξθίο Γθεξέλ (Pierre-Narcisse Guérin) θαη ην 1816 κπήθε ζηελ ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ. Σν 1822 παξνπζίαζε ζην αιφλη Παξηζηνχ ηνλ πίλαθά ηνπ «Ζ βάξθα 

ηνπ Γάληε». Σν 1824 παξνπζίαζε ηε «θαγή ηεο Υίνπ», εκπλεπζκέλνο απφ ην 

πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο Διιεληθήο επαλάζηαζεο, θαη ν πίλαθαο αγνξάζηεθε απφ ηελ 

Γαιιηθή θπβέξλεζε γηα 6000 λνκίζκαηα. 

Δληππσζηαζκέλνο απφ ηηο ηερληθέο ησλ Άγγισλ δσγξάθσλ φπσο ν Σδνλ Κφλζηακπι, 

ηαμίδεςε ην 1825 ζηελ Αγγιία φπνπ επηζθέθζεθε πνιιέο γθαιεξί θαη ζέαηξα θαη 
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επεξεάζηεθε απφ ηνλ αγγιηθφ πνιηηηζκφ. Δπίζεο έθαλε ηελ εηθνλνγξάθεζε κηαο 

Γαιιηθήο έθδνζεο ηνπ Φάνπζη κε 17 ιηζνγξαθίεο, θαη δηάθνξσλ έξγσλ ηνπ Οπίιιηακ 

αίμπεξ θαη ηνπ εξ Γνπφιηεξ θνη. 

Μεηαμχ 1827 θαη 1832 παξνπζίαζε πνιιά κεγάια έξγα κε ηζηνξηθά ζέκαηα. Σν 1827 

παξνπζίαζε ζην αιφλη ηνλ «Θάλαην ηνπ αξδαλάπαινπ» εκπλεπζκέλν απφ ηελ πνίεζε 

ηνπ Λφξδνπ Μπάπξνλ. Δληππσζίαζε θαη πάιη ην θνηλφ κε ην ζεκαληηθφηεξν θαη 

ηειεπηαίν ξνκαληηθφ έξγν ηνπ, ην «Ζ Διεπζεξία νδεγεί ην Λαφ», εκπλεπζκέλν απφ ηελ 

Γαιιηθή επαλάζηαζε ηνπ 1830. Ο πίλαθαο αγνξάζηεθε θαη απηφο απφ ηελ Γαιιηθή 

θπβέξλεζε αιιά ράξε ζηελ αληίδξαζε θάπνησλ αμησκαηνχρσλ πνπ ζεσξνχζαλ ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηδέαο ηεο ειεπζεξίαο αλαηξεπηηθή, απνζχξζεθε απφ ηελ θνηλή ζέα. 

Παξφια απηά ν Νηειαθξνπά πήξε αξθεηέο εξγνιαβίεο γηα ηνηρνγξαθίεο ζε δεκφζηα 

θηίξηα. 

Σδόδεθ  Οπίιιηακ 

Ο Σδφδεθ Μάιινξλη Οπίιιηακ Σέξλεξ (αγγιηθά: Joseph Mallord William Turner, J. M. 

W. Turner, βαπηίζηεθε 14 Μαΐνπ 1775 - 19 Γεθεκβξίνπ 1851) ήηαλ Άγγινο Ρνκαληηθφο 

δσγξάθνο ηνπίσλ, ηνπ νπνίνπ ε ηερλνηξνπία ιέγεηαη φηη έζεζε ηηο βάζεηο ηνπ 

Ηκπξεζηνληζκνχ. 

Γελληέηαη ζην Λνλδίλν ηέιε Απξηιίνπ κε αξρέο Μαΐνπ ηνπ 1775 (ε αθξηβήο εκεξνκελία 

ακθηζβεηείηαη) απφ παηέξα θνπξέα. Οη γνλείο ηνπ, αλ θαη θησρνί, ζηήξημαλ ην ηαιέλην 

ηνπ γηνπ ηνπο, πνπ ζε ειηθία δέθα εηψλ θνηηά ζην ζρνιείν ηνπ Μπξέληθνξλη, ζηα 

πεξίρσξα ηνπ Λνλδίλνπ. Γηαζψδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα κεξηθνί πίλαθεο ηνπ απφ εθείλε 

ηελ πεξίνδν. Σν 1787 θηινηερλεί ηελ πξψηε πδαηνγξαθία, κηαλ απεηθφληζε ηεο 

Ομθφξδεο. Σξία ρξφληα κεηά θνηηά δσξεάλ ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία θαη εθζέηεη εθεί 

κηαλ πδαηνγξαθία κε ζέκα ην Μέγαξν Λάκπεζ. Σν 1792 θάλεη ην πξψην απφ ηα ηξία 

κεγάια ηαμίδηα κειέηεο, ζηα νπνία ηαμηδεχεη θαη δεκηνπξγεί ζθίηζα, ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηεο Οπαιίαο. Γπν ρξφληα κεηά παξάγεηαη ζε ραξαθηηθφ, κηα πδαηνγξαθία ηνπ. 

Σν 1797 επηζθέπηεηαη ηελ πεξηνρή Λέεθ Νηίζηξηθη. Δθζέηεη γηα πξψηε θνξά 

ειαηνγξαθίεο. Σελ επφκελε ρξνληά ζπλάπηεη δεζκφ κε ηε άξα, ρήξα ηνπ κνπζηθνχ Σδσλ 

Νηάλκπη θαη κεηέξα ηξηψλ παηδηψλ. Δγθαηαιείπεη ηελ παηξηθή εζηία θαη κεηαθνκίδεη ζηε 

Harley Street. Γίλεηαη δεθηφο σο εηαίξνο ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία. 

Σν 1800 ε άξα γελλά ηελ θφξε ηνπ Δβειίλα. Γπν ρξφληα κεηά επηζθέπηεηαη ην Παξίζη 

θαη κειεηά ηνπο κεγάινπο δαζθάινπο ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Γίλεηαη ηαθηηθφ κέινο 

ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία. Σν 1804 ράλεη ηε κεηέξα ηνπ. Αλνίγεη Γθαιεξί Σέρλεο ζηε 

Harley Street. Γπν ρξφληα κεηά απνθηά δεχηεξε θφξε, ηελ Σδσξηδηάλα. Σν 1819 

ηξνπνπνηεί ην χθνο ηνπ χζηεξα απφ ηαμίδη ζηελ Ηηαιία. Σν 1829 ζπγθινλίδεηαη απφ ην 

ρακφ ηνπ παηέξα ηνπ. Γλσξίδεη ηε νθία Μπνπζ. Σν 1833 επηζθέπηεηαη, Γξέζδε, 

Βεξνιίλν, Πξάγα & Βηέλλε. πδεί κε ηε νθία, πνπ ζην κεηαμχ έρεη ρεξέςεη. ηηο 19 

Γεθεκβξίνπ 1851 πέζαλε ζην ζπίηη ηνπ, κε ηε νθία ζην πιεπξφ ηνπ, ζε ειηθία 76 εηψλ 
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Ηκπξεζηνληζκόο 

Αλαπηχρζεθε γχξσ ζηα 1870, ζηε Γαιιία θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ŖImpressionismŗ 

πνπ ζεκαίλεη Ŗεληχπσζεŗ. Υαξαθηεξίδεη ηελ θακπή ζηε δσγξαθηθή θαη ηελ κεηάβαζε 

απφ ην αληηθεηκεληθφ ζην ππνθεηκεληθφ. Ο θαιιηηέρλεο απνηππψλεη ππνθεηκεληθά ην 

ζέκα, ζχκθσλα κε ηελ εληχπσζε πνπ ηνπ πξνθαιεί εθείλε ηε ζηηγκή. Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ είλαη ηα δσληαλά ρξψκαηα, θπξίσο κε ρξήζε ησλ 

βαζηθψλ ρξσκάησλ, έκθαζε ζηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θσηφο, κηθξέο θαη ζπρλά εκθαλείο 

πηλειηέο, ζπάληα ρξήζε ηνπ καχξνπ ρξψκαηνο θαη γηα πξψηε θνξά ε δσγξαθηθή ζε 

αλνηρηνχο ρψξνπο (en plein air), γεγνλφο πνπ επλνήζεθε απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ πξν-

επεμεξγαζκέλσλ ρξσκάησλ. 

Δθθξαζηέο ηνπ ηκπξεζηνληζκνύ 

Εαλ-Μπαηίζη Κακίι Κνξό 

O Εαλ-Μπαηίζη Κακίι Κνξφ (Jean-Baptiste Camille Corot, 16 Ηνπιίνπ 1796 Ŕ 22 

Φεβξνπαξίνπ 1875) ήηαλ Γάιινο δσγξάθνο, γλσζηφο θπξίσο γηα ηηο ηνπηνγξαθίεο ηνπ. 

Φηινηέρλεζε πνξηξέηα, ηνπία θαη ζπλέζεζε κεγάινπο ηζηνξηθνχο πίλαθεο. 

Υαξαθηεξίζηεθε επίζεο γηα ηε γελλαηνδσξία ηνπ, εληζρχνληαο λένπο θαιιηηέρλεο 

Γελλήζεθε ζην Παξίζη ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1796 θαη νη γνλείο ηνπ ήηαλ εχπνξνη έκπνξνη. 

πνχδαζε αξρηθά ζηε Ρνπέλ θαη ζηε ζπλέρεηα καζήηεπζε ζην πιεπξφ ελφο εκπφξνπ 

πθαζκάησλ, κε ηελ πξννπηηθή λα αθνινπζήζεη ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

νηθνγέλεηαο. Αζρνιήζεθε κε ην εκπφξην κέρξη ηελ ειηθία ησλ είθνζη έμη εηψλ, φηαλ ν 

παηέξαο ηνπ, έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αθνζησζεί επαγγεικαηηθά ζηε 

δσγξαθηθή. 

Θεσξείηαη πσο ν Κνξφ έκαζε ειάρηζηα απφ ηνπο κεγάινπο δσγξάθνπο ηεο επνρήο. Σν 

1825 επηζθέθζεθε ηελ Ηηαιία θαη παξέκεηλε γηα δχν ρξφληα ζηε Ρψκε. Ζ εμνρή ηεο 

Ρψκεο ζα ηνπ δηδάμεη ην θσο θαη ηελ αμία ηεο πηλειηάο. Σα ζρέδηα πνπ θηινηέρλεζε εθεί 

είλαη απζφξκεηα, αληίζεηα απφ ηα ηνπία πνπ ζπλέζεηε κε κεγάιε θαη ζνβαξή κειέηε. Σν 

1833 απέζπαζε ην πξψην βξαβείν ζην αιφλ ελψ ην 1847 βξαβεχηεθε κε ην κεηάιιην 

ηεο Λεγεψλαο Σεο Σηκήο. Ζ θαιιηηερληθή σξίκαλζή ηνπ, πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ην 

πέξαζκα ζηνλ λαηνπξαιηζκφ. Απφ ηε Γαιιία έθαλε πνιιά ηαμίδηα, επηζηξέθνληαο ζηελ 

Ηηαιία θαηά θαηξνχο (1834, 1843), αιιά θαη ζην Βέιγην, ζηελ Οιιαλδία (1854), ζηελ 

Αγγιία (1862) θαη κεξηθέο θνξέο ζηελ Διβεηία. 

Ο Κισλη Μνλέ 

Ο Κισλη Μνλέ (Claude Oscar Monet, 14 Ννεκβξίνπ 1840 - 5 Γεθεκβξίνπ 1926) ήηαλ 

Γάιινο δσγξάθνο θαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 

ηκπξεζηνληζκνχ. 
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Γελλήζεθε ζην Παξίζη, ζηηο 14 Ννεκβξίνπ ηνπ 1840. Ο παηέξαο ηνπ, ήηαλ εχπνξνο 

έκπνξνο ηεο επνρήο, πνπ δηαθηλνχζε πξνκήζεηεο πινίσλ. Σν 1845, ε νηθνγέλεηα ηνπ 

κεηαθφκηζε ζηε Υάβξε, πνπ απνηεινχζε ζεκαληηθφ ιηκάλη, ζηηο φρζεο ηνπ εθνπάλα. Σν 

1858 γλσξίζηεθε κε ηνλ Δπγέλην Μπνπηίλ, ν νπνίνο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

δαζθάινπο ηνπ Μνλέ θαη ηνλ ελζάξξπλε λα δσγξαθίζεη ηελ χπαηζξν, ζχλεζεο ζέκα γηα 

δσγξάθνπο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Σνλ επφκελν ρξφλν εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη φπνπ 

ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Διβεηηθή Αθαδεκία (Académie Suisse) θαη ήξζε ζε 

επαθή κε έξγα ζεκαληηθψλ δσγξάθσλ επηζθεπηφκελνο ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. 

Παξάιιεια, γλψξηζε ηνλ Κακίι Πηζαξφ θαη ηνλ Γθπζηάβ Κνπξκπέ. Σελ πεξίνδν 1860-

1862, επηζηξαηεχηεθε θαη ηαμίδεπζε ζηελ Αιγεξία. Λφγσ πξνβιήκαηνο ηεο πγείαο ηνπ, 

θαηάθεξε λα απνιπζεί απφ ην ζηξαηφ πεξίπνπ ην 1862, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ 

θαίλεηαη πσο δηαδξακάηηζε θαη ε ζεία ηνπ, ε νπνία κάιηζηα ππνρξέσζε ηνλ Μνλέ λα 

παξαθνινπζήζεη καζήκαηα δσγξαθηθήο ζε θάπνην παλεπηζηήκην. Ο ίδηνο ν Μνλέ, 

απέθπγε λα εγγξαθεί ζε θάπνην παλεπηζηήκην, σζηφζν παξαθνινχζεζε καζήκαηα, γηα 

πεξίπνπ δχν ρξφληα, ζην αηειηέ ηνπ αξι Γθιαηξ (Charles Gleyre), φπνπ ζπλδέζεθε 

θηιηθά θαη κε ηνπο Ρελνπάξ, Μπαδίι θαη Άιθξελη ίζιεπ. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα, 

απεηθνλίδεηαη ζε φιεο ηηο κνξθέο ηνχ πίλαθά ηνπ "Πηθ-Νηθ". Πέξα απφ ηε θηιία πνπ 

αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο, κνηξάδνληαλ θνηλέο ηδέεο γηα ηε δσγξαθηθή, νη νπνίεο 

αξγφηεξα ζα κεηνπζηψλνληαλ ζην θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. 

ν 1870 λπκθεχηεθε ηελ Κακίι Νηνλζηέ, κε ηελ νπνία ζπδνχζαλ θαη είραλ ήδε έλα γην, 

ηνλ Εαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γαιιν-Πξσζηθνχ πνιέκνπ βξήθε θαηαθχγην ζην 

Λνλδίλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε ζηξάηεπζε. Σελ επφκελε ρξνληά επέζηξεςε ζηε 

Γαιιία θαη ην 1874 ζπκκεηείρε ζηελ πξψηε έθζεζε ηεο νκάδαο ησλ Ηκπξεζηνληζηψλ ζην 

Παξίζη, κε ηνλ πίλαθα ηνπ Impression, soleil levant (Δληχπσζε, αλαηέιισλ ήιηνο). Ο 

ηίηινο ηνπ πίλαθα ηνπ Μνλέ ελέπλεπζε ηνλ θξηηηθφ ηέρλεο Λνπί Λεξνπά (Louis Leroy) 

ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ Ηκπξεζηνληζκφο (Impressionism) γηα πξψηε θνξά. 

Σν 1879 πέζαλε ε ζχδπγφο ηνπ, αθήλνληάο ηνπ δπo παηδηά. Σνλ Απξίιην ηνπ 1883 

κεηαθφκηζε ζην Εηβεξλχ (Giverny), έλα ρσξηφ ζηνλ πνηακφ Δπη, κφιηο 65 ρικ καθξηά 

απφ ηε πξσηεχνπζα. Δθεί έδεζε κε ηελ Αιίο Οζεληέ, εξσκέλε ηνπ απφ πνιιά ρξφληα 

πξηλ, κε ηελ νπνία παληξεχηεθαλ ην 1891. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1880 θαη ηνπ 1890, ν Μνλέ 

μεθίλεζε λα δσγξαθίδεη ζεηξέο πηλάθσλ, φισλ βαζηζκέλσλ ζε έλα θνηλφ ζέκα, ην νπνίν 

φκσο απέδηδε θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή κε δηαθνξεηηθή ηερλνηξνπία. Ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη πίλαθεο ηνπ, πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

θήπν, ζηελ νηθία ηνπ ζην Εηβεξλχ. Σν δηάζηεκα 1883-1908, ηαμίδεςε ζηε Μεζφγεην, 

γεγνλφο πνπ ηνλ ελέπλεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο ηνπίσλ. 

Σν 1908 άξρηζε λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηελ φξαζή ηνπ, αλαπηχζζνληαο 

θαηαξξάθηε ζηα κάηηα ηνπ. Σειηθά ππνβιήζεθε επηηπρψο ζε δχν ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ην 1923, γεγνλφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα ζπλερίζεη λα δσγξαθίδεη. Πέζαλε ηξία 
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ρξφληα αξγφηεξα, ην 1926, ζε ειηθία 86 εηψλ ζην Εηβεξλχ, σο πινχζηνο θαη 

αλαγλσξηζκέλνο δσγξάθνο. 

 

Κπβηζκόο 

Αλαπηχρζεθε ιίγν πξηλ ην 1910 ζην Παξίζη. Οη δσγξάθνη πξνζπαζνχζαλ λα 

απνηππψζνπλ απφςεηο ηνπ ζέκαηνο απφ δηαθνξεηηθέο γσλίεο, κε δηαηξέζεηο θαη 

επαλαζπλζέζεηο αληηθεηκέλσλ ζε πην αθεξεκέλεο κνξθέο. Δίλαη απφ ηα πην δπζλφεηα 

έξγα θαη ρξεηάδεηαη εκπεηξία θαη πξνζνρή γηα λα αμηνινγεζνχλ. 

Δθθξαζηέο ηνπ θπβηζκνύ 

 

Πάκπιν Ρνπίζη Πηθάζν 

Ο Πάκπιν Ρνπίζη Πηθάζν, πεξηζζφηεξν γλσζηφο σο Πάκπιν Πηθάζν, ήηαλ Ηζπαλφο 

δσγξάθνο, ραξάθηεο, γιχπηεο, πνηεηήο, ζθελνγξάθνο θαη δξακαηνπξγφο. 

Δίλαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο Ηζπαλνχο εθπξνζψπνπο ηεο ηέρλεο ηνπ 20νχ αηψλα, 

ζπληδξπηήο καδί κε ηνλ Εσξδ Μπξαθ ηνπ θπβηζκνχ θαη κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε 

δηακφξθσζε θαη εμέιημε ηεο κνληέξλαο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο. Τπήξμε ππνζηεξηθηήο ηνπ 

Κνκκνπληζκνχ, θαζ'φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ελψ απφ ην 1944 ήηαλ εληαγκέλνο ζην 

Γαιιηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα. 

Ο παηέξαο ηνπ νλνκαδφηαλ Υνζέ Ρνπίζ η Μπιάζθν θαη ήηαλ επίζεο δσγξάθνο ελψ 

κεηέξα ηνπ ήηαλ ε Μαξία Πηθάζν γηα Λφπεζ. Σα πξψηα έξγα ηνπ ηα ππέγξαθε σο Ρνπίζ 

Μπιάζθν αιιά απφ ην 1901 άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί ην φλνκα ηεο κεηέξαο ηνπ. 

Γελλήζεθε ζηε Μάιαγα ηεο Ηζπαλίαο φπνπ πέξαζε θαη ηα δέθα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ. Σα πξψηα καζήκαηα δσγξαθηθήο, ηα έιαβε απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο δίδαζθε ζε 

δηάθνξεο αθαδεκατθέο ζρνιέο. Ο ίδηνο ν Πηθάζν μεθίλεζε λα δσγξαθίδεη ζε πνιχ κηθξή 

ειηθία θαη έδεημε απφ λσξίο δείγκαηα ηνπ ηαιέληνπ ηνπ. Σν 1891 ε νηθνγέλεηά ηνπ 

κεηαθφκηζε ζηελ Λα Κνξνχληα φπνπ έδεζε γηα ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα, 

ζπνπδάδνληαο ζηελ ηνπηθή ζρνιή θαιψλ ηερλψλ. Ζ νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζηε 

Βαξθειψλε ην θζηλφπσξν ηνπ 1895, θαη ν Πάκπιν έγηλε δεθηφο ζηελ ηνπηθή Αθαδεκία 

Καιψλ Σερλψλ (La Llotja), φπνπ είρε πξνζιεθζεί ν παηέξαο ηνπ σο θαζεγεηήο ηνπ 

ζρεδίνπ. Ζ νηθνγέλεηα ήιπηδε φηη ν γηνο ηεο ζα ζεκείσλε επηηπρία σο αθαδεκατθφο 

δσγξάθνο, θαη ην 1897 ε κειινληηθή θήκε ηνπ ζηελ Ηζπαλία θαηλφηαλ εμαζθαιηζκέλε. 

Σνλ ίδην ρξφλν ην έξγν ηνπ «επηζηήκε θαη ζπκπφλνηα» φπνπ γηα ην πξφζσπν ηνπ γηαηξνχ 

είρε πνδάξεη ν παηέξαο ηνπ, έηπρε δηαθξίζεσο ζηελ Έθζεζε Καιψλ Σερλψλ ηεο 

Μαδξίηεο. Ο Πάκπιν Ρνχηζ έθπγε γηα ηελ Μαδξίηε ην θζηλφπσξν ηνπ 1897 θαη έγηλε 
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δεθηφο ζηελ βαζηιηθή αθαδεκία ηνπ αλ Φεξλάλην. Βξίζθνληαο φκσο ηε δηδαζθαιία 

εθεί ρσξίο λφεκα, πεξλνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ θαηξφ ηνπ απνηππψλνληαο ηε δσή 

γχξσ ηνπ, ζηα θαθελεία, ζηνπο δξφκνπο, ζηα πνξλεία θαη ζην Πξάδν, φπνπ αλαθάιπςε 

ηελ ηζπαληθή δσγξαθηθή. Έγξαςε «ν Βειάζθεζ πξψηεο θαηεγνξίαο, ν Δι Γθξέθν έρεη 

δσγξαθίζεη κεξηθά ππέξνρα θεθάιηα, ν Μνπξίγην δελ κε πείζεη ζε φια ηνπ ηα έξγα». Σα 

έξγα απηψλ θαη άιισλ θαιιηηερλψλ, φπσο ι.ρ., ηνπ Γθφγηα, ζα αηρκαισηίζνπλ ηε 

θαληαζία ηνπ Πηθάζν ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο καθξφρξνλεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. 

Ο Πηθάζν αξξψζηεζε ηελ άλνημε ηνπ 1898 απφ νζηξαθηά θαη πέξαζε ηελ ππφινηπε 

ρξνληά αλαξξψλνληαο ζην θαηαιαληθφ ρσξηφ ξηα ληε Δκπξν κε ζπληξνθηά ην θίιν ηνπ 

απφ ηε Βαξθειψλε Μαλνπέι Παιάξεο. ηαλ ν Πηθάζν επέζηξεςε ζηελ Βαξθειψλε ζηηο 

αξρέο ηνπ 1899, ήηαλ άιινο άλζξσπνο, είρε παρχλεη, είρε κάζεη λα δεη κφλνο ηνπ ζηελ 

χπαηζξν, κηινχζε θαηαιαληθά, θαη ην ζπνπδαηφηεξν, είρε πάξεη ηελ απφθαζε λα δηαθφςεη 

ηελ θαιιηηερληθή ηνπ εθπαίδεπζε ζε ζρνιέο δσγξαθηθήο θαη λα αγλνήζεη ηα ζρέδηα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ. Άξρηζε αθφκε λα δείρλεη ζαθή πξνηίκεζε ζην 

επίζεην ηεο κεηέξαο ηνπ θαη επέγξαθε πην ζπρλά ηα έξγα ηνπ σο Π. Ρ. Πηθάζν (απφ ηα 

ηέιε ηνπ 1901 εγθαηέιεηςε εληειψο ην επίζεην Ρνπίζ). 

Σν 1900 εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Μνλκάξηξε, πνπ απνηεινχζε 

ζεκαληηθφ θέληξν ηεο θαιιηηερληθήο δσήο. 

Εσξδ Μπξαθ 

Ο Εσξδ Μπξαθ (Georges Braque, 13 Μαΐνπ 1882 Ŕ 31 Απγνχζηνπ 1963) ήηαλ Γάιινο 

δσγξάθνο, γιχπηεο, ραξάθηεο θαη ζθελνγξάθνο, απφ ηηο εγεκνληθέο θπζηνγλσκίεο ηεο 

εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ 20νπ αηψλα θαη έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 

θπβηζκνχ καδί κε ηνλ Πάκπιν Πηθάζν. 

Ο Μπξαθ γελλήζεθε ζην Αξδαληέηγ ηνπ ελ-ε-Οπάδ (Seine-et-Oise) ηεο Γαιιίαο αιιά 

κεγάισζε ζηελ Υάβξε, φπνπ θαη ζπνχδαζε ζηελ ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηελ πεξίνδν 

1897 - 1899. πλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Παξίζη θαη ην 1902 παξαθνινχζεζε 

καζήκαηα ζηελ Αθαδεκία Humbert, φπνπ γλσξίζηεθε κε ηνλ Φξάλζηο Πηθακπηά. 

HilaireGermainEdgarDeGas 

 

Ο Edgar Degas, ήηαλ Γάιινο ζηελ θαηαγσγή, γλσζηφο 

δσγξάθνο, γιχπηεο θαη ραξάθηεο. Οη πεξηζζφηεξνη ηνλ γλσξίδνπλ 

γηα ηνπο παζίγλσζηνπο πίλαθεο ηνπ, πνπ απεηθνλίδνπλ 

κπαιαξίλεο. 

Γελλήζεθε ζην Παξίζη θαη ζηα 21 ηνπ κπήθε ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ φπνπ ζπλαλαζηξάθεθε κε ζπνπδαίνπο δσγξάθνπο ηεο 

επνρήο ηνπ. Δθεί αλέδεημε θαη ην ηαιέλην ηνπ ζην ζρέδην θαη ηελ 

απφδνζε ηεο θίλεζεο ηνπ ζψκαηνο. Έπεηηα απφ έλα ρξφλν 

ηαμίδεςε γηα λα κειεηήζεη δσγξάθνπο ηεο Αλαγέλλεζεο ζηελ 
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Ηηαιία θαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζην Παξίζη άλνημε ην πξνζσπηθφ ηνπ αηειηέ.  

 Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη ν Degas αλήθεη ζηνπο Ηκπξεζηνληζηέο, απηφ δελ 

είλαη αιήζεηα. Γηα έλα δηάζηεκα, κεηά απφ ηελ γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Ηκπξεζηνληζηή 

Δληνπάξ Μαλέ, ζπκκεηείρε καδί ηνπο ζηηο εθζέζεηο, πεξηζζφηεξν φκσο γηα λα δειψζεη 

ηελ αληίζεζή ηνπ ζηηο ζπκβάζεηο ηεο επνρήο. Γελ ήζειε λα αηζζάλεηαη κέινο θάπνηαο 

νκάδαο θαη λα ραιηλαγσγεζεί απφ ηδενινγηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο ή ηερληθνχο 

εμαλαγθαζκνχο θαη έηζη ζχληνκα αθνινχζεζε ηνλ εληειψο μερσξηζηφ θαιιηηερληθφ ηνπ 

δξφκν.   

Σν 1870 κε ην μέζπαζκα ηνπ Γαιινπξσζηθνχ Πνιέκνπ, ν Degas, 

επηζηξαηεχεηαη γηα λα ππεξεηήζεη ζην ππξνβνιηθφ. Δθεί αξρίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη ηα πξφβιεκα φξαζήο ηνπ. Σν 1874  κε ηνλ ζάλαην ηνπ 

παηέξα ηνπ, ν δσγξάθνο, θιεξνλνκεί πνιιά ρξέε θαη έηζη 

αλαγθάδεηαη λα πσιήζεη κεγάιν κέξνο απ' ηε ζπιινγή ηνπ.  

χληνκα φκσο θεξδίδεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ θαηαμίσζε φινπ ηνπ 

παξηδηάληθνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ. Ζ αζζέλεηα ησλ καηηψλ ηνπ 

παξφια απηά δελ ηνλ βνεζάεη θαη έηζη ν δσγξάθνο αθηεξψλεηαη ζηε 

γιππηηθή. Σν 1908, ε φξαζή ηνπ ρεηξνηεξεχεη θαη ζηακαηά νξηζηηθά 

λα αζρνιείηαη κε ηελ ηέρλε. Σνπ θάλνπλ έμσζε απφ ην ζπίηη ηνπ θαη θαηαιήγεη λα 

ηξηγπξλά ζηνπο δξφκνπο ηνπ Παξηζηνχ γηα ηέζζεξα ρξφληα, κέρξη πνπ ην Μεηξνπνιηηηθφ 

Μνπζείν Νέαο Τφξθεο αγνξάδεη ην έξγν ηνπ "Μπαιαξίλεο" μνδεχνληαο πνζφ 

αζηξνλνκηθφ γηα ηελ επνρή, θαη κάιηζηα γηα Ηκπξεζζηνληζηηθφ πίλαθα. Σα ππφινηπα 

ρξφληα θχιηζαλ ήξεκα κέρξη θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1917 ζην Παξίζη, ζε ειηθία 83 εηψλ. 

Σε ζνξφ ηνπ ζπλνδεχνπλ, κεηαμχ άιισλ, ν Κινλη Μνλέ θη ν Εαλ Λνπΐ Φνξέλ. 

Ο Degas είρε πεξηγξάςεη ηελ ςπρή ηνπ, ζαλ έλα θζαξκέλν, 

ξνδ, ζαηέλ παπνχηζη ηνπ κπαιέηνπ. Δίρε εκκνλή κε ην ρνξφ θαη 

ιηγφηεξν  κε ηνπο ρνξεπηέο. Ήηαλ ζαλ θσηνγξάθνο ηεο θίλεζεο 

θαη ησλ θνζηνπκηψλ. πσο πξνθχπηεη 

απφ ηα αξρεία ηεο φπεξαο ηνπ 

Παξηζηνχ είρε  παξαθνινπζήζεη 177 

κπαιέηα θαη φπεξεο θαη είρε 

πξφζβαζε ζηα θακαξίληα θαη ηηο 

αίζνπζεο πξφβαο. Γνεηεχεηαη απφ ηνλ θφζκν ηνπ κπαιέηνπ θαη 

ζέιεη λα απνθαιχςεη κε ηε δσγξαθηθή απηφ πνπ βξίζθεηαη 

πίζσ απφ ηελ απιαία πνπ παξνπζηάδεη ην θαληαζκαγνξηθφ θαη 

ην ζεακαηηθφ. Σελ εξγαζία θαη ηνλ θφπν ησλ ρνξεπηξηψλ 

Αγαπνχζε πξαγκαηηθά ηνλ θφζκν ηνπ ρνξνχ. «Μνπ αξέζνπλ 

ηα θνξέκαηά ηνπο» απαληνχζε φηαλ ηνλ ξσηνχζαλ γηα ην πάζνο ηνπ κε ηηο ρνξεχηξηεο. Ζ 

εκκνλή ηνπ δηήξθεζε πεξίπνπ 4 δεθαεηίεο θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ζρεδφλ ηε κηζή 

θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ, πεξίπνπ 1.500 έξγα. 

ζσλ αθνξά ηηο πξνζσπνγξαθίεο ηνπ, θαίλεηαη ζαλ λα ζέιεη λα εθθξάζεη ηελ 

πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ηελ απιή νκνξθηά θαη ηελ ηάζε ηνπ γηα ηελ επαηζζεζία θαη ηε 

θαληαζία απνδίδεη κέζα απφ απηέο, ηνλ ζχλζεην ςπρηζκφ ηνπ εηθνληδφκελνπ θαη ηελ 

αλζξψπηλε  απνκφλσζε.  
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«Έλαο πίλαθαο απαηηεί ιίγν κπζηήξην, θάπνηα αζάθεηα, θαη θάπνηα θαληαζία. 

Όηαλ όια πξέπεη λα αγγίδνπλ ηελ ηειεηόηεηα θαηαληάκε βαξεηνί άλζξσπνη». 

EdgarDegas 

 

 

 

ClaudeOscarMonet 

Ο  Claude Monet, γελλήζεθε ζην Παξίζη ην 1840 ζε εχπνξε 

νηθνγέλεηα γαιιηθήο θαηαγσγήο θαη ήηαλ δσγξάθνο, έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ θηλήκαηνο 

ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. Σν 1858 γλσξίζηεθε κε ηνλ Δπγέλην 

Μπνπηίλ, ν νπνίνο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο δαζθάινπο 

ηνπ Μνλέ θαη ηνλ ελζάξξπλε λα δσγξαθίζεη ηελ χπαηζξν, 

ζχλεζεο ζέκα γηα δσγξάθνπο εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. Σνλ επφκελν 

ρξφλν εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη φπνπ ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζηελ Διβεηηθή Αθαδεκία θαη ήξζε ζε επαθή κε έξγα ζεκαληηθψλ 

δσγξάθσλ. Σελ πεξίνδν 1860-1862, επηζηξαηεχηεθε θαη 

ηαμίδεπζε ζηελ Αιγεξία. Αιιά εμαηηίαο ηνπ ηπθνεηδνχο ππξεηνχ 

επέζηξεςε έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηε Γαιιία. Παξαθνινχζεζε κε 

πξνηξνπή ηεο ζείαο ηνπ καζήκαηα, γηα πεξίπνπ δχν ρξφληα, ζην 

αηειηέ ηνπ αξι Γθιαηξ (CharlesGleyre), φπνπ ζπλδέζεθε θηιηθά 

θαη κε ηνπο Ρελνπάξ, Μπαδίι θαη Άιθξελη ίζιεπ. Πέξα απφ ηε 

θηιία πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπο, κνηξάδνληαλ θνηλέο ηδέεο 

γηα ηε δσγξαθηθή, νη νπνίεο αξγφηεξα ζα κεηνπζηψλνληαλ ζην 

θίλεκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. Οη πίλαθέο ηνπ 

ήηαλ κηα ιηηή θαη ειεχζεξε αλαπαξάζηαζε ησλ 

ηνπίσλ πνπ έβιεπε. Σν θσο ηνπ ήιηνπ θαηεχζπλε ηελ δσγξαθηθή ηνπ. 

Υξεζηκνπνηνχζε ηα βαζηθά ρξψκαηα, δελ ρξεηαδφηαλ ην καχξν γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ζθηάζεηο θαη νη πηλειηέο ηνπ έκνηαδαλ αηζνχκπαιεο θαη 

απζφξκεηεο. Οη ζηξψζεηο ησλ ρξσκάησλ δελ ζηέγλσλαλ θαη ηα 

ρξψκαηα κπεξδεχνληαλ κεηαμχ ηνπο. Σν απνηέιεζκα φκσο ήηαλ 

κνλαδηθφ. Τπήξρε ε αίζζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζκηιεχεηαη θάησ 

απφ ην θσο θαη ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Ο Μνλέ ήζειε λα 

αηρκαισηίζεη ην θσο θαη φρη ην αληηθείκελν. Γελ κπνξνχζε παξφια 

απηά λα πνπιήζεη ηνπο πίλαθεο ηνπ θαη ν παηέξαο ηνπ είλαη αξλεηηθφο 

ζην λα ηνλ βνεζήζεη νηθνλνκηθά. Ο επαίζζεηνο ραξαθηήξαο ηνπ Μνλέ δελ αληέρεη ηελ 

θηψρεηα θαη ηελ κηδέξηα θαη πξνζπαζεί λα απηνθηνλήζεη, πέθηνληαο αλεπηηπρψο ζηνλ 

εθνπάλα  

Σν 1870 λπκθεχηεθε ηελ ΚακίιΝηνλζηέ, κε ηελ νπνία ζπδνχζαλ θαη είραλ ήδε έλα γην, 

ηνλ Εαλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γάιιν-Πξσζηθνχ πνιέκνπ βξήθε θαηαθχγην ζην 

Λνλδίλν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε ζηξάηεπζε. Σελ επφκελε ρξνληά επέζηξεςε ζηε 

Γαιιία, λνίθηαζε κία βάξθα πνπ ζηαδηαθά ηελ κεηάηξεςε ζην ζηνχληην ηνπ θαη ην 1874 

ζπκκεηείρε ζηελ πξψηε έθζεζε ηεο νκάδαο ησλ Ηκπξεζηνληζηψλ ζην Παξίζη, κε ηνλ 
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πίλαθα ηνπ Impression, soleillevant 

(Δληχπσζε, αλαηέιισλ ήιηνο). Ο ηίηινο 

ηνπ πίλαθα ηνπ Μνλέ ελέπλεπζε ηνλ 

θξηηηθφ ηέρλεο LouisLeroy ζηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ  Ηκπξεζηνληζκφο γηα πξψηε θνξά. Σν 

1879 πέζαλε ε ζχδπγφο ηνπ, αθήλνληάο 

ηνπ δχν παηδηά. Σν  1883 κεηαθφκηζε ζε 

έλα ρσξηφ ζηνλ πνηακφ Δπη. Δθεί έδεζε κε 

ηελ Αιίο Οζεληέ, εξσκέλε ηνπ απφ πνιιά 

ρξφληα πξηλ, κε ηελ νπνία παληξεχηεθαλ 

ην 1891. ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1880 θαη ηνπ 1890, ν Μνλέ μεθίλεζε λα δσγξαθίδεη ζεηξέο 

πηλάθσλ, φισλ βαζηζκέλσλ ζε έλα θνηλφ ζέκα, ην νπνίν φκσο απέδηδε θάζε θνξά κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ή κε δηαθνξεηηθή ηερλνηξνπία. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ 

θαη νη πίλαθεο ηνπ, πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θήπν, ζηελ νηθία ηνπ ζην 

Εηβεξλχ. Σαμίδεςε ζηε Μεζφγεην, γεγνλφο πνπ ηνλ ελέπλεπζε γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ζεηξάο ηνπίσλ. Σν 1908 άξρηζε λα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα κε ηελ φξαζή ηνπ, 

αλαπηχζζνληαο θαηαξξάθηε ζηα κάηηα ηνπ. Σειηθά ππνβιήζεθε επηηπρψο ζε δχν 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ην 1923, γεγνλφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα ζπλερίζεη λα δσγξαθίδεη. 

ηηο 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1926, ν Μνλέ ζε ειηθία 86 εηψλ πέζαλε σο πινχζηνο θαη 

αλαγλσξηζκέλνο δσγξάθνο, απφ θαξθίλν ζηνλ πλεχκνλα. Μέρξη ζήκεξα ην ζπίηη ζην 

Εηβεξχ, πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε κνπζείν, απνηειεί πφιν έιμε γηα ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ 

ζέινπλ λα δνπλ απφ θνληά ην κέξνο φπνπ έδεζε ν θαιιηηέρλεο γηα πεξηζζφηεξα απφ 43 

ρξφληα. Ο Μνλέ κέζα απφ ην έξγν ηνπ έδσζε κηα δηαθνξεηηθή πην «ξεπζηή» πξνζέγγηζε 

ζηελ δσγξαθηθή εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηεξ Ωγθύζη Ρελνπάξ 
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O Πηεξ Χγθχζη Ρελνπάξ, 25 Φεβξνπαξίνπ 1841 - 3 Γεθεκβξίνπ 1919) ήηαλ Γάιινο 

δσγξάθνο, απφ ηηο εγεηηθέο κνξθέο ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ. . ε ειηθία ηξηψλ εηψλ ε 

νηθνγέλεηά ηνπ κεηαθφκηζε ζην Παξίζη φπνπ θνίηεζε, ζηα επηά ηνπ ρξφληα, ζε θαζνιηθφ 

ζρνιείν. Σα βξάδηα παξαθνινπζνχζε καζήκαηα ζηε ρνιή 

ρεδίνπ θαη Γηαθφζκεζεο. Πξνο ην ηέινο ηεο ρξνληάο 

επηζθεπηφηαλ ην αηειηέ ησλ αδειθψλ Λεβί, πνπ φκσο ιίγν 

αξγφηεξα έθιεηζε θη έηζη ζηξάθεθε πξνο ην αηειηέ ηνπ Εηικπέξ. 

ηαλ κάδεςε ιίγα ρξήκαηα, έδσζε εμεηάζεηο ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1880, ν Ρελνπάξ ζηαδηαθά 

δηαρσξίζηεθε απφ ηνπο ππφινηπνπο ηκπξεζηνληζηέο. Έζηεζε ην 

αηειηέ ηνπ ζηε Μνλκάξηξε ην 1880 θαη γλσξίζηεθε κε ηελ 

Αιίλαξηγθφ, ηελ νπνία λπκθεχηεθε. Σν 1881 ηαμίδεςε ζηελ 

Αιγεξία θαη θαηφπηλ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία, φπνπ ήξζε ζε 

επαθή κε ην έξγν ηνπ Ραθαήι απφ ην νπνίν επεξεάζηεθε 

βαζηά. 

 

 Πεξίπνπ ην 1892 άξρηζε λα αλαπηχζζεη παξακνξθσηηθή αξζξίηηδα, λφζν πνπ ηνλ 

βαζάληζε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Αληηκεηψπηζε ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα παξακνξθψζεσλ ζηα ρέξηα ελψ ζε πην 

πξνρσξεκέλν ζηάδην έλαο ψκνο ηνπ θαζειψζεθε 

εμαηηίαο αγθχισζεο, γεγνλφο 

πνπ αλάγθαζε ηνλ Ρελνπάξ λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ ηερληθή 

ηνπ. Παξά ηηο ζσκαηηθέο ηνπ 

δπζρέξεηεο, δελ εγθαηέιεηςε 

ηε δσγξαθηθή.  
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Εσξδ εξά 

 

Ο Εσξδ εξά (Georges-PierreSeurat, 1859-1891) ήηαλ Γάιινο 

κεηά -ηκπξεζηνληζηήο δσγξάθνο, ν εηζεγεηήο ηνπ 

πνπαληηγηζκνχ (ζηηγκαηνγξαθία). Σν έξγν ηνπ Έλα 

θπξηαθάηηθν απφγεπκα ζην λεζί ηεο ΓθξαληΕαη (1884-1886) 

άιιαμε ηελ θαηεχζπλζε ζχγρξνλεο ηέρλεο απνηειψληαο ηελ 

αξρή ηνπ λέν-ηκπξεζηνληζκνχ. Απηφο ν πίλαθαο είλαη έλαο απφ 

ηνπο γλσζηφηεξνπο ηνπ 19νπ αηψλα. 

Ο Εσξδ ήηαλ αζηφο, γηνο πινχζηνπ γαηνθηήκνλα ηεο 

Κακπαλίαο. Εσγξάθηδε απφ κηθξφο, εχξηζθε κεγάιε ραξά ζηα 

πηλέια θαη ηα ρξψκαηα. Μπήθε ζηελ παξηζηλή Καιψλ Σερλψλ 

ην 1878, ήδε εληππσζηαζκέλνο απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, ήδε 

δειψλνληαο ζα μαλαθάλσ απφ ηελ αξρή φηη έθαλαλ. Ζ ζρνιή είλαη βξαρλάο ζηηο 

αλαδεηήζεηο ηνπ. Σελ εγθαηαιείπεη, ρσξίο λα πάςεη λα δσγξαθίδεη. ην αιφλη ηνπ 1883 

εθζέηεη θάπνηα ζπνπδαζηηθά έξγα. Ζ κέζνδνο εξγαζίαο 

ηνπ, πνπ νλνκάζηεθε πνπαληηγηζκφο Ŕπνπά, κηθξέο 

γξήγνξεο πηλειηέο θαζαξνχ ρξψκαηνο δίπια ζε άιιεο, 

έηζη πνπ θάζε ηειηθφ ρξψκα κάιινλ λα ζπιιακβάλεηαη 

απφ ηνλ εγθέθαιν, παξά λα ππάξρεη ζην ηειάξν καο 

δίδαμε μαλά λα βιέπνπκε θξέζθν ηνλ θφζκν, φπσο 

θάλεη θάζε κεγάινο δσγξάθνο. 

 

 

Γπλαίθα πνπ πνπδξάξεηαη 

Ο πίλαθαο εθηίζεηαη ην θαινθαίξη ηνπ 1886 θαη γίλεηαη 

επίθεληξν ζπδεηήζεσλ ζε φιν ην θαιιηηερληθφ Παξίζη. Ζ 

θξηηηθή αγθαιηάδεη ην λέν δσγξάθν. Παξαδφμσο, εθείλνη 

πνπ ηνλ πνιεκνχλ 

πεξηζζφηεξν είλαη νη 

ηκπξεζηνληζηέο. 

 Ο κέγηζηνο έπαηλνο δελ 

έξρεηαη απφ θεη πνπ ηνλ πεξίκελε. Έξρεηαη απφ έλα δσγξάθν 

πνιχ δηαθνξεηηθφ, πνπ θάλεη έξγα γεκάηα απφ ην βάξνο θαη 
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ηε γνεηεία ηεο χιεο, 

πνπ ην θσο ηνπ κνηάδεη 

απηφ: ην Βίλζελη Βαλ 

Γθνγθ.  

 

 

 

 

 

 

Νηνκηέ Ολνξέ 

 

Ο Νησκίε Ολεξέ γελλήζεθε ζην Παξίζη  θαη ήηαλ γηνο άπνξνπ ινγνηέρλε. Απφ ηελ 

παηδηθή ηνπ ειηθία ήηαλ πνιχ ζπλαηζζεκαηηθφο, επζπγθίλεηνο θαζψο θαη είρε αξθεηά 

ζπλαηζζήκαηα αιιειεγγχεο γηα ηνπ αδηθεκέλνπο ηεο θνηλσλίαο ηνπ, γηα απηφλ ην ιφγν 

ηα  πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε απηφ ην ζέκα. 

Ο Νησκηέ παξνπζηάδεη ζηα έξγα ηνπ ηφπνπο θαη ζηηγκέο ηηο θαζεκεξηλήο δσήο ελφο 

ηαπεηλνχ θαη θησρνχ θφζκνπ φκσο κε δσηηθή θιφγα. Εσγξαθίδεη Ŗθνληφρνληξεοŗ 

θηγνχξεο κε έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο θνχξαζεο ζην πξφζσπν ηνπο θαη ξνχρα κε 
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μεζσξηαζκέλα ρξψκαηα. Αλαθέξεηαη ζηνπο εξγάηεο ηνπ Παξηζηνχ αιιά θαη νιφθιεξεο 

ηεο Γαιιίαο. Μέζα απφ ηα έξγα ηνπ δηαθξίλεηαη κηα αιιειεγγχε θαη βαζηά αλζξψπηλα 

ζπλαηζζήκαηα γηα φζνπο ππέθεξαλ απφ θνηλσληθή αδηθία θαη δπζηπρία. Ζ θνηλσληθή ηνπ 

επαηζζεζία είλαη έληνλε ζηνπ πίλαθεο ηνπ είηε ζαλ δσγξάθνο ηνπ πνλεκέλνπ ιάνπ, είηε 

ζαλ ζθιεξφο γεινηνγξάθνο ηηο θπξίαξρεο αζηηθήο ηάμεο. Δπηπιένλ, ήηαλ παξαηεξεηηθφο, 

δηεηζδπηηθφο κε έληνλε θξηηηθή καηηά ζηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ήηαλ απφ ηνπ πξψηνπο γεινηνγξάθνπο ηηο επνρήο ηνπ. ηηο 

γεινηνγξαθίεο ηνπ ριεπάδεη κε άγξην ηξφπν ηα αμηψκαηα θαη ηελ έπαξζε δίλνληαο 

μεθάζαξν κήλπκα ππνζηήξημεο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη εζηθψλ αμηψλ.   

 

Αλ θάπνηνο ήζειε λα κειεηήζεη ηνλ Ο. Νησκηέ θαη λα αλαδεηήζεη ηελ επηηνκή ηνπ 

θαιιηηερληθνχ ηνπ έξγνπ, ζα έπξεπε αλακθίβνια λα ζηαζεί ζην έξγν ηνπ «Βαγφλη Σξίηεο 

ζέζεσο» ηνπ 1862. Καη απηφ, επεηδή ζε απηφ ην έξγν βξίζθνληαη ζπκππθλσκέλεο, ηφζν 

ζε επίπεδν πνιηηηθφ, φζν θαη ζε επίπεδν αηζζεηηθψλ θαηλνηνκηψλ, αιιά θαη 

ηερλνηξνπηθήο θαηεχζπλζεο, φιεο νη ζθέςεηο θαη νη επηδηψμεηο ηνπ θαιιηηέρλε.Καη πξψηα 

ζην πνιηηηθφ, αθνχ ν Νησκηέ, θπξίσο σο ιηζνγξάθνο, θαηέζηεζε ηελ ηέρλε 

πξσηαγσλίζηξηα ζηελ πνιηηηθή ζάηηξα ηεο επνρήο ηνπ. Απφ ην 1830 ήδε, ζηε κεγάιε 

ηέρλε ηνπ Ολνξέ Νησκηέ, κε ηηο πνιηηηθνχ πεξηερνκέλνπ ιηζνγξαθίεο ηνπ, κπήθε ε 

ζάηηξα ησλ εζψλ. Οη πξψηεο γεινηνγξαθηθέο επηζέζεηο ηνχ Νησκηέ είραλ ζηφρν ηνλ 

κνλάξρε θαη ηνπο ππνπξγνχο ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνπ θφζηηζε ην 1832, κηα εμάκελε 

θπιάθηζε. Απφ ην 1848, κε ηε δσγξαθηθή ηνπ, εκπλεπζκέλε απφ ηε δσή ηνπ ιανχ, έδσζε 

κεξηθέο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη πςειέο εθθξάζεηο ηνπ ξεαιηζκνχ. Μηα απφ απηέο, 

είλαη θαη ην «Βαγφλη Σξίηεο ζέζεσο». ια απηά, δείρλνπλ ηελ μεθάζαξε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζέζε πνπ παίξλεη ν θαιιηηέρλεο κέζα απφ ηα έξγα ηνπ ππέξ ηνπ ιανχ. Απηφ 

είλαη θαη ην γεληθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ξεαιηζκνχ, πνπ αλαδεηεί ην αιεζηλφ, πέξα απφ 

ην φκνξθν ή ην άζρεκν. Καη απηφ ην βξίζθεη ζηα πξφζσπα ηνπ βαγνληνχ, φπνπ 

απνηππψλεηαη θεπγαιέα κηα εηθφλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ απιψλ αλζξψπσλ. Αθφκε 

θαη ηα πξφζσπα, φπσο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζχλζεζε, εθθξάδνπλ ην δπλαηφ 

ζπκβνιηζκφ πνπ ζέιεη λα ηνπο δψζεη ν θαιιηηέρλεο. Αλάκεζα ζην νλεηξνπφιν βιέκκα 

ηεο λεαξήο κεηέξαο πξνο ην παηδί ηεο θαη ην γεκάην ζπιινγηζκφ θαη εγθαξηέξεζε 

βιέκκα ηεο γξηάο κεηέξαο ηεο, κέρξη ην αγφξη πνπ έρεη γείξεη θαη κηζνθνηκάηαη, έρνληαο 

δίπια ηνπ ίζσο ηηο ζρνιηθέο ηνπ θαζεηίλεο, ν Νησκηέ επηρεηξεί κηα ηαπηφρξνλε ππέξβαζε 

ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο κέζα απφ φιεο ηηο ρξνληθέο θαη ζπλεηδεζηαθέο ηεο θάζεηο. ια 

απηά, πάλσ ζηνλ θακβά πνπ δεκηνπξγεί ε αηκφζθαηξα ηνπ βαγνληνχ, πνπ ηζνδπλακεί κε 

ηνλ θφζκν ηεο ίδηαο ηεο ιατθήο θνηλσλίαο, κέζα ζην νπνίν ηαμηδεχνπλ φινη καδί ζηελ 

ίδηα ζέζε. Σελ ηξίηε. 

Οη θηγνχξεο ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην επίπεδν, δέλνληαη θαη απηέο ζηελ ίδηα κνίξα θαη 

ζηνλ ίδην θνηλσληθφ πξννξηζκφ, πνπ πξνθαζνξίδεη ην βαγφλη ηεο ηξίηεο ζέζεο γηα φινπο 

ηνπο επηβάηεο ηνπ. Οη κνξθέο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο επνρήο θαη απφ άπνςε 

ελδπκαηνινγηθή. Οη θχξηνη κε ηα εκίςεια θαπέια, νη ρσξηάηεο κε ηα ζθνπθηά θαη νη 
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γπλαίθεο ηνπ ιανχ κε ηα καληήιηα, ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ηαμηδεχνπλ σο απηφλνκεο 

ππάξμεηο πνπ θάπνηα ζπγθπξία ηηο έθεξε καδί ζην ίδην ηαμίδη. 

ε φηη αθνξά ηηο αηζζεηηθέο θαηλνηνκίεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηφζν ε 

ηζνξξνπεκέλε ππθλφηεηα ηεο ζχλζεζεο ησλ πξνζψπσλ ζε έλα θιεηζηφ ρψξν, φζν θαη ν 

ηξφπνο θσηηζκνχ πνπ ζπκίδεη αξθεηά απφ ηνλ Ρέκπξαλη. Μπνξνχλ αθφκε λα 

αληρλεπζνχλ επηδξάζεηο απφ ηνλ Μπξέγθει θαη απφ ην χθνο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ 16
νπ

-

17
νπ

 αηψλα. Σερλνηξνπηθά, αο κελ μερλάκε πσο ν Νησκηέ, δψληαο κέζα ζηνλ 19
ν
 αηψλα, 

βξέζεθε ζε κηα κεηαβαηηθή θάζε, ζην πέξαζκα απφ ηνλ Ρνκαληηζκφ πξνο ηνλ Ρεαιηζκφ. 

Ο Νησκηέ, παξά ην φηη ζα κπνξνχζε λα ηνλ δηεθδηθήζεη ν Ρεαιηζκφο, ζε απηφ ην έξγν 

ηνπ, βξίζθεηαη αθφκε θνληά ζηνλ Ρνκαληηζκφ, παξά ην γεγνλφο φηη θαίλνληαη πιένλ 

θαζαξά νη ξεαιηζηηθέο ηνπ επηδηψμεηο. 
 

Εαλ-Λνπί-Σενληόξ Εεξηθώ  

Ο Εαλ-Λνπί-Σενληόξ Εεξηθώ (Jean-Louis-  ThéodoreGericault) (1791-1824) ππήξμε 

θαζνξηζηηθή κνξθή ηνπ Γαιιηθνχ Ρνκαληηζκνχ. ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο δσήο ηνπ, 

πνπ έιεμε κε ηξαγηθφ ηξφπν, θξάηεζε απνζηάζεηο απφ ηελ παξάδνζε θαη κε 

ηελ ηέρλε ηνπ πξνζπάζεζε λα αλαηξέςεη ηνπο θαλφλεο ηνπ αιφλ θαη ηεο Αθαδεκίαο. Ο 

δηαζεκφηεξνο πίλαθάο ηνπ, «Ζ ρεδία ηεο Μέδνπζαο», πξνθάιεζε ακεραλία γηα ηνλ 

κνληεξληζκφ ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπο αηρκεξνχο πνιηηηθνχο ππαηληγκνχο ηνπ. 

πλαξπαδφηαλ κε ηα άινγα, ηα νπνία απνηέιεζαλ ην ζπλεζέζηεξν ζέκα ηνπ, ε 

ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζην δψν απηφ. Δθθξάδεη δε θαη ηε δηθή ηνπ 

εζψηεξε πάιε, ζηελ πξνζπάζεηα λα ηηζαζεχζεη ην ζπειιψδεο ηακπεξακέλην ηνπ. Παξ' 

φιν πνπ θαηαγφηαλ απφ πνιχ πινχζηα νηθνγέλεηα, πξάγκα πνπ ηνπ εμαζθάιηδε ηε 

δπλαηφηεηα λα δσγξαθίδεη ρσξίο λα ηνλ απαζρνινχλ έγλνηεο βηνπνξηζκνχ, δελ έδεζε 

εχθνιε δσή. Καηαηάρηεθε ζην Βαζηιηθφ ηξαηφ θαη θάπνηα ζηηγκή αλαγθάζηεθε λα 

θξχβεηαη απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ναπνιένληα. Δίρε έλαλ ακθηιεγφκελν δεζκφ κε ζεία 

ηνπ θαη ηξαπκαηίζηεθε πνιιέο θνξέο, πέθηνληαο απφ άινγν, αηπρήκαηα πνπ επηηάρπλαλ 

ην ζάλαηφ ηνπ. Γελλήζεθε ζηηο 26 επηεκβξίνπ ζηε Ρνπέλ. Ήηαλ γφλνο εχπνξεο 
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νηθνγέλεηαο. ε ειηθία 4 εηψλ κεηαθνκίδνπλ ζην Παξίζη θαη θνηηά ζην Απηνθξαηνξηθφ 

Λχθεην γηα δεθαηξία ρξφληα. Σν 1808 αξρίδεη λα θνηηά ζην αηειηέ ηνπ Καξι 

Βεξλέ (CarleVernet), δσγξάθνπ εηδηθεπκέλνπ ζε ζθελέο κάρεο, θπλεγηνχ θαη 

ηππνδξνκηψλ. Γχν ρξφληα κεηά, γίλεηαη καζεηήο ηνπ Πηέξ Ναξζίο-Γθεξέλ (Pierre-

NarcisseGuérin), επηηπρεκέλνπ δσγξάθνπ ηεο επνρήο. Σν 1812 εθζέηεη ζην αιφλ ην 

έξγν «Αμησκαηηθφο Έθηππσλ Κπλεγψλ Απηνθξαηνξηθήο Φξνπξάο εθνξκά» θαη θεξδίδεη 

ην ρξπζφ κεηάιιην. ε δχν ρξφληα, εθζέηεη εθεί ην «Σξαπκαηηζκέλνο ζσξαθνθφξνο 

απνζχξεηαη απφ ηε κάρε» θαη αληηκεησπίδεηαη κε ςπρξφηεηα. Σελ επφκελε ρξνληά, 

ζπλάπηεη εξσηηθφ δεζκφ κε ηελ Αιεμαληξίλ-Μνληέζη Καξηέι θαη θαηαηάζζεηαη γηα νθηψ 

κήλεο ζην ζψκα ηεο Βαζηιηθήο Φξνπξάο. Σν επφκελν έηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ 

γηα ην βξαβείν ηεο Ρψκεο, αιιά απνηπγράλεη. ηαλ κάιηζηα γίλεηαη γλσζηφο ν δεζκφο 

ηνπ, ε νηθνγέλεηα ηνλ ππνρξεψλεη λα κεηαθνκίζεη ζηε Ρψκε. Δπηζηξέθεη ζηε Γαιιία ην 

επηέκβξην ηεο επφκελεο ρξνληάο θαη, ηνλ επφκελν Αχγνπζην, ε Αιεμαληξίλ ηνχ ραξίδεη 

έλα γην. Γηα λα απνθχγεη ην ζθάλδαιν, ν παηέξαο ηνπ ηελ ππνρξεψλεη λα εγθαηαζηαζεί 

ζηελ εμνρή. Σν 1819 ν πίλαθαο «Ζ ρεδία ηεο Μέδνπζαο» πεξλά ζρεδφλ απαξαηήξεηνο 

απφ ην αιφλ. Σελ επφκελε ρξνληά, φκσο, ηνλ εθζέηεη ζην EgyptianHallνfLondon, φπνπ 

θαη δηακέλεη γηα έλα πεξίπνπ ρξφλν. Δπηζηξέθεη ηνλ Γεθέκβξην ηεο επφκελεο ρξνληάο 

ζην Παξίζη κε θινληζκέλε πγεία. Σν 1823, κεηά απφ έλα αθφκα αηχρεκα κε ην άινγν, ε 

θαηάζηαζή ηνπ επηδεηλψλεηαη άζρεκα θαη ηαρχηαηα. Πεζαίλεη ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1824, 

ζε ειηθία κφιηο 33 εηψλ, θαη εληαθηάδεηαη ζην Κνηκεηήξην Πεξ Λαζαίδ ηνπ Παξηζηνχ. 

 

 Ο πίλαθαο είλαη εκπλεπζκέλνο από ην λαπάγην ηνπ Γαιιηθνύ πινίνπ «Μέδνπζα» 
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Ζ γαιιηθή θξεγάηα «Μέδνπζα» ηνλ Ηνχλην ηνπ 1816 ζαιπάξεη απφ ην Δμ κεηαθέξνληαο 

ζηε ελεγάιε ηνλ γάιιν θπβεξλήηε Ε. καηο, γηα λα παξαιάβεη ηελ απνηθία απφ ηνπο 

Βξεηαλνχο. Ο αξηζηνθξάηεο θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ έρεη λα ηαμηδέςεη πάλσ απφ 25 

ρξφληα. Γηř απηφ θη έλαλ κήλα κεηά ξίρλεη ην πινίν ζε χθαιν αλνηρηά ηεο Μαπξηηαλίαο. 

ηαλ ην πινίν έπεζε ζηνλ χθαιν, κφλν νη επηβάηεο ηεο αλψηεξεο ηάμεο κπήθαλ ζηηο 

ζσζίβηεο ιέκβνπο. Καη δελ θηάλεη απηφ. Καπεηάληνο θαη θπβεξλεηηθφο αμησκαηνχρνο 

θνξηψλνπλ ζε κηα ιέκβν ηξφθηκα θαη λεξφ, εγθαηαιείπνληαο 176 ςπρέο ζην έιενο ηεο 

ζάιαζζαο, ζε ηέζζεξηο βάξθεο θαη κηα ζρεδία, κε θάκπνζν θξαζί θαη ιίγα κνπριηαζκέλα 

παμηκάδηα.Ζ θαθνηπρία ζπλερίδεηαη. Ο ππνπινίαξρνο θφβεη θαηά ιάζνο ην ζρνηλί πνπ 

ζπλδέεη ηε ζρεδία κε κηα βάξθα, κε απνηέιεζκα ε πξψηε λř αξρίζεη λα πιέεη 

αθπβέξλεηε. Μέζα ζε 15 κέξεο νη λαπαγνί ηεο ζρεδίαο ρσξίο λεξφ -ην ειάρηζην πνπ 

είραλ ρχζεθε ζε θαβγά- δνπλ ηελ απφιπηε θφιαζε: άιινη δνινθνλνχληαη, άιινη 

ηξειαίλνληαη, ηξαπκαηίεο ξίρλνληαη ζηε ζάιαζζα, θάπνηνη πεζαίλνπλ απφ ηελ πείλα θαη 

ηελ αθπδάησζε, κεξηθνί πέθηνπλ ζχκαηα θαληβαιηζκνχ. Σν πινίν «Αξγνο» εληνπίδεη ηε 

ζρεδία δηαζψδνληαο 15 λαπαγνχο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πέληε ζα πεζάλνπλ ζηε ζηεξηά. 

 

 

 

O πίλαθαο ηνπ Σενληόξ Εεξηθώ 
ηε Γαιιία, κεηά ην ηξαγηθφ απηφ γεγνλφο, μεζπάεη ζθάλδαιν πνπ παίξλεη πνιηηηθέο 

πξνεθηάζεηο θαη θαζψο άπαληεο αιιεινθαηεγνξνχληαη ν κχζνο ηνπ λαπαγίνπ 

εμαπιψλεηαη παληνχ. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ν λεαξφο δσγξάθνο Σενληφξ Εεξηθψ, κεηά 

απφ έλα δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ λαπάγην, μεθηλάεη ην 1819 λα δεκηνπξγεί έλαλ πίλαθα κε 

ζέκα ηελ ηξαγηθή ζρεδία ησλ λαπαγψλ. κσο, ν ηξφπνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πίλαθα 

απνθηά ηελ δηθή ηνπ ζθαλδαιψδε κπζνινγία, επεηδή ν Εεξηθψ φρη κφλν ρξεζηκνπνηεί σο 

κνληέια γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχο επηδήζαληεο θαη πξνζσπηθνχο ηνπ θίινπο, 

φπσο ν Δπγέληνο Νηειαθξνπά, αιιά αθφκα θαη πξαγκαηηθνχο λεθξνχο, κεηαθέξνληαο 

ζην αηειηέ ηνπ πηψκαηα θαη αθξσηεξηαζκέλα αλζξψπηλα κέιε απφ ην γεηηνληθφ 

λεθξνηνκείν θαη απφ εθηειεζηηθά ηθξηψκαηα. Ο πίλαθάο ηνπ έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία ηεο 

δπηηθήο δσγξαθηθήο σο έλα απφ ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα δείγκαηα ηνπ ξνκαληηζκνχ. 

 

Γθπζηάβ Κνπξκπέ 

Ο Γθπζηάβ Κνπξκπέ γελλήζεθε ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1819 θαη πέζαλε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 

1877. Ήηαλ Γάιινο δσγξάθνο, κηα απφ ηηο επηβιεηηθφηεξεο κνξθέο ηεο Γαιιηθήο ηέρλεο 

ηνπ 19νπ αηψλα. Θεσξείηαη απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ Ρεαιηζκνχ. πλέβαιε επίζεο ζηε 

κεηέπεηηα εμάπισζε ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, θαζψο ππνζηήξημε ηελ δεκηνπξγηθή ειεπζεξία 

ηνπ θαιιηηέρλε, ηάρζεθε ππέξ ηεο απηνλνκίαο ηνπ θαη πξνψζεζε ηηο εθζέζεηο ηνπο. 

ηνπο πίλαθέο ηνπ θηινηέρλεζε κηα ζεηξά απφ εληππσζηαθά έξγα, κε εηθφλεο θαη απφ ηελ 

αγξνηηθή δσή, πξάγκα πνπ ηνλ ραξαθηήξηζε θη σο επαλαζηαηηθή κνξθή, εηδηθά φηαλ 

πήξε κέξνο ζηε Γαιιηθή Κνκκνχλα ηνπ 1871. Με ην ηέινο ηεο Κνκκνχλαο ζπλειήθζε, 

δεκεχηεθαλ νη πίλαθέο ηνπ θη έπεηηα εμνξίζηεθε θαη πέζαλε ζηελ Διβεηία. 
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Βηνγξαθηθό 

Γελλήζεθε ζην κηθξφ αγξνηηθφ ρσξηφ Οξλάλ, θνληά ζηελ Μπεδαλζφλ ηνπ Ννκνχ Φξαλο-

Κνληέ ην 1819, απφ εχπνξνπο αγξφηεο θαη πήξε ηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε εθεί. Σν 

1837μεθηλά λνκηθέο ζπνπδέο ζην Βαζηιηθφ Κνιέγην ηεο Μπεδαλζφλ θαη δχν ρξφληα κεηά 

πεγαίλεη ζην Παξίζη λα ζπνπδάζεη δσγξαθηθή. Βειηηψλεη ηελ ηερληθή ηνπ θηινηερλψληαο 

αληίγξαθα γλσζηψλ έξγσλ. Σν 1847 απνθηά γην κε ηε Βηξδηλί Μπηλέ. Γχν ρξφληα κεηά 

εθζέηεη ηξεηο κεγάινπο πίλαθεο ζην αιφλ. Σν έξγν Δληαθηαζκφο ην Οξλάλ ήηαλ απηφ 

πνπ ηνλ αλέδεημε. Σν1855 δηνξγαλψλεη ηε δηθή ηνπ έθζεζε κε ηίηιν Ρεαιηζκφο θαη 

ρσξίδεη κε ηε Βηξδηλί. 

Σν 1865εθδίδεηαη ην βηβιίν Ζ Πξνέιεπζε Σεο Σέρλεο θαη Ο Κνηλσληθφο Πξννξηζκφο 

Απηήο πνπ ζπλέγξαςε κε ηνλ Πηέξ-ΕνδέθΠξνπληφλ. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα θεξδίδεη 

δπν δηαθξίζεηο απφ ηνλ Βαζηιηθφ Οίθν ηεο Βαπαξίαο. Σν 1871, κεηά ηε Γαιιηθή 

Κνκκνχλα, θαηεγνξείηαη πσο θαηέζηξεςε ηελ ηήιε ηεο ΠιαοΒαληφκ θαη θαηαδηθάδεηαη 

ζε εμάκελε θπιάθηζε. Σνλ επφκελν ρξφλν πεζαίλεη ν γηνο ηνπ θαη ην 1873 ηνπ δεηνχλ λα 

πιεξψζεη γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο ηήιεο, αιιά, θνβνχκελνο ηε ρξεσθνπία, 

εγθαηαιείπεη ηε Γαιιία θαη θαηαθεχγεη ζηελ Διβεηία. Πεζαίλεη εθεί εμφξηζηνο ην 1877, 

ζε ειηθία 58 εηψλ. 

 

 

Εαλ Ωγθύζη Νηνκηλίθ Δλγθξ 

 

Ο Εαλ Χγθχζη Νηνκηλίθ Δλγθξ γελλήζεθε ζηηο 29 Απγνχζηνπ 1780 θαη πέζαλε ζηηο 14 

Ηαλνπαξίνπ 1867. Ήηαλ Γάιινο λενθιαζηθφο δσγξάθνο. Αλ θαη ν ίδηνο ζεσξνχζε εαπηφλ 

σο δσγξάθν ηζηνξηθψλ ζθελψλ, ε κεγάιε ηνπ αλαγλψξηζε νθείιεηαη θπξίσο ζηα 

πνξηξέηα πνπ θηινηέρλεζε είηε σο ζρέδηα είηε σο πίλαθεο   

 

Βηνγξαθία 

 

Σα πξώηα ρξόληα 

Ο Δλγθξ γελλήζεθε ζην Μνλησκπάλ ηνπ λνκνχ Σαξλ-ε-Γθαξφλ ζηε λφηηα Γαιιία ζηηο 29 

Απγνχζηνπ 1780. Ήηαλ ην πξψην απφ ηα επηά παηδηά (πέληε επέδεζαλ) ηνπ Εαλ-Μαξί-

Ενδέθ Δλγθξ, ν νπνίνο δσγξάθηδε κηληαηνχξεο θαη θαηαζθεχαδε γιππηά, δηαθνζκνχζε 

πέηξηλεο πξνζφςεηο θαη ήηαλ εξαζηηέρλεο κνπζηθφο, θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Αλ Μνπιέ. Ο 

παηέξαο ηνπ ήηαλ απηφο πνπ ελζάξξπλε ηνλ κηθξφ Εαλ λα δσγξαθίζεη θαη λα παίμεη 

κνπζηθή, δηδάζθνληάο ηνλ ν ίδηνο. 
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Σν 1786 γξάθηεθε ζην ζρνιείν École des Frères de l'Éducation Chrétienne ηνπ 

Μνληνκπάλ, αιιά ε εθπαίδεπζή ηνπ δηαθφπεθε ην 1791 ιφγσ ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1789 θαη ηνπ ζπλαθφινπζνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ζρνιείνπ. Ο παηέξαο ηνπ 

ηνλ ελέγξαςε, ην ίδην έηνο, ζηελ Académie Royale de Peinture, Sculpture et Architecture 

(Βαζηιηθή Αθαδεκία Εσγξαθηθήο, Γιππηηθήο θαη Αξρηηεθηνληθήο) ζηελ Σνπινχδε, φπνπ 

είρε δηάζεκνπο θαζεγεηέο, φπσο ν δσγξάθνο Ενδέθ Ρνθ, πνπ ελέπλεπζε ζην λεαξφ ην 

ζαπκαζκφ ζην έξγν ηνπ Ραθαήι. Παξάιιεια έπαηξλε καζήκαηα βηνιηνχ θαη ζπκκεηείρε 

ζηελ ηνπηθή νξρήζηξα Orchestre du Capitole de Toulouse. 

 

Σν πξώην βξαβείν, ηα καζήκαηα, νη θαθέο θξηηηθέο θαη ε αλαγλώξηζε 

Ζ Αθαδεκία ηεο Σνπινχδεο ηνπ απέλεηκε βξαβείν γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζην ζρέδην. Σν 

1797 ν λεαξφο Δλγθξ πήγε ζην Παξίζη, φπνπ άξρηζε καζήκαηα δσγξαθηθήο απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν ηφηε ελ δσή δσγξάθν, ηνλ Εαθ Λνπί Νηαβίλη, ζηνλ νπνίν καζήηεπζε επί 

ηεηξαεηία. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1799 έγηλε δεθηφο ζην ηκήκα δσγξαθηθήο ηεο École des 

Beaux-Arts ηνπ Παξηζηνχ φπνπ δηαθξίζεθε ιακβάλνληαο, ην 1800, ππνηξνθία γηα ηε 

Ρψκε γηα ην επφκελν έηνο. Ζ κεηάβαζή ηνπ, σζηφζν, αλαβιήζεθε είηε ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ηεο ηφηε Κπβέξλεζεο είηε ιφγσ ηεο ςπρξήο - έσο ερζξηθήο - 

ππνδνρήο πνπ επηθπιάρζεθε ζην Salon ηνπ Παξηζηνχ ζην πίλαθά ηνπ Napoléon sur le 

trône impérial (Ο Ναπνιέσλ ν Α' ζηνλ Απηνθξαηνξηθφ Θξφλν) ηφζν απφ ηνπο θξηηηθνχο 

φζν θαη απφ ην θνηλφ,αλ θαη αλαθέξεηαη φηη ν δσγξάθνο αλαρψξεζε γηα ηε Ρψκε πξηλ 

αλνίμεη ην "Salon". Σν έξγν πξνθάιεζε αγαλάθηεζε ζην θνηλφ, ιφγσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

Καξνιίγγεηαο δπλαζηείαο πνπ ν Δλγθξ είρε απεηθνλίζεη ζηε θνξεζηά ηνπ Απηνθξάηνξα. 

Πξηλ θχγεη απφ ην Παξίζη κλεζηεχζεθε ηελ Μαξί Αλ ΕπιίΦνξεζηηέ, δσγξάθν θαη 

κνπζηθφ. ηαλ ν Δλγθξ πιεξνθνξήζεθε ηηο πνιχ θαθέο θξηηηθέο ηνπ έξγνπ ηνπ ζην 

Salon νξθίζηεθε λα κελ εθζέζεη πνηέ μαλά εθεί θαη αξλήζεθε λα επηζηξέςεη ζην Παξίζη, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε δηάιπζε ηνπ αξξαβψλα ηνπ. Ο Δλγθξ παξέκεηλε ζηε Ρψκε 

κέρξη ην 1820 θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέβε ζηε Φισξεληία, φπνπ παξέκεηλε επί ηέζζεξα 

ρξφληα. 

Ζ επίδξαζε ησλ Ηηαιψλ δσγξάθσλ (θαη ηδηαίηεξα ηνπ Ραθαήι) είλαη εκθαλέζηαηε ζην 

έξγν ηνπ. ηελ Ηηαιία άξρηζε λα δσγξαθίδεη φρη κφλνλ ηζηνξηθέο ζθελέο αιιά θαη 

πνξηξέηα, ζηα νπνία φθεηιε ηελ αλαγλψξηζή ηνπ. Απφ ηελ Ηηαιία έζηειλε ηαθηηθά έξγα 

ηνπ γηα λα εθηεζνχλ ζην Παξίζη θαη παξαθνινπζνχζε αλειιηπψο ηηο θξηηηθέο πνπ απηά 

δέρνληαλ ηφζν απφ ηνπο θξηηηθνχο ηέρλεο φζν θαη απφ ην θνηλφ. Σν 1808 έζηεηιε δχν 

πίλαθέο ηνπ, πνπ ζήκεξα εθηίζεληαη ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ:Œdipeexpliquel'énigme 

du Sphinx (Ο Οηδίπνπο ιχλεη ην αίληγκα ηεο θίγγαο) θαη LaGrandeBaigneuse, 

επνλνκαδφκελε "LaBaigneuseValpinçon", Ζ ινπφκελεΒαιπελζφλ). Καη νη δχν πίλαθεο 

είραλ ριηαξή απνδνρή. Αληίζεηα, δελ έζηεηιε ηνλ εκηηειή VénusAnadyomène (Ζ 

αλαδπνκέλε Αθξνδίηε), πνπ είρε αξρίζεη ην 1807 θαη δελ νινθιήξσζε παξά κφλν ην 

1855. Παξά ην φηη ε ππνηξνθία ηνπ έιεμε ην 1810, απνθάζηζε λα παξακείλεη ζηε Ρψκε 
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θαη αλαδήηεζε λέα ρνξεγία απφ ηε γαιιηθή θπβέξλεζε. Σν 1811 παξνπζηάδεη ηνλ 

ηεξάζηην πίλαθα "Jupiter et Thétis" (Γίαο θαη Θέηηο), ν νπνίνο επίζεο δελ ηπραίλεη θαιήο 

ππνδνρήο. 

 

 

Ο γάκνο 

Σν 1813 θάπνηνη θίινη ζηε Ρψκε ηνπ γλσξίδνπλ δη' αιιεινγξαθίαο κηα λεαξή Γαιιίδα, 

ηελ Μαληιέλαπέι. Υσξίο λα ηελ έρεη πνηέ ζπλαληήζεη, ν Δλγθξ χζηεξα απφ ιίγν θαηξφ 

ηεο πξνηείλεη λα παληξεπηνχλ θη εθείλε δέρεηαη. Ο γάκνο απνδείρηεθε πνιχ επηηπρεκέλνο 

θαη ε λεαξή θπξία Δλγθξ ππήξμε ζεκαληηθφ ζηήξηγκα γηα ηνλ θαιιηηέρλε. Σελ επνρή 

εθείλε επηδεί ζρεδηάδνληαο κε κνιχβη πνξηξέηα επθαηάζηαησλ Γάιισλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Ηηαιία θαη δερφκελνο παξαγγειίεο απφ ην Γάιιν θπβεξλήηε ηεο Ρψκεο: Σν 1812 

νινθιεξψλεη ηελ πξψηε παξαγγειία Ο Βηξγίιηνο δηαβάδεη ηελ 

Αηλεηάδα:TuMarcelluserisθαη αξρίδεη δχν ηεξάζηηνπ κεγέζνπο έξγα: Ζ λίθε ηνπ Ρσκχινπ 

επί ηνπ Άθξσλα (1812) θαη Le Reve d' Ossian (Σν φλεηξν ηνπ Οζζηαλνχ, 1813), ηα νπνία 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην θηίζκα ηνπ Μφληε Καβάιιν (Monte Cavallo) πνπ ν Ναπνιέσλ 

πξνφξηδε γηα αλάθηνξφ ηνπ ζηελ Ηηαιία. Σν 1814 νινθιήξσζε ηνλ πην δηάζεκν ίζσο 

πίλαθά ηνπ, LaGrande Odalisque (Ζ κεγάιε νδαιίζθε). 

Σν 1824 επέζηξεςε ζην Παξίζη, θαζψο ζην Salon ν πίλαθάο ηνπ Vœu de Louis XIIΗ έγηλε 

δεθηφο κε ελζνπζηαζκφ. Εεη θαη εξγάδεηαη ζην Παξίζη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1824-

1835. Σν 1825 δεκηνχξγεζε ην δηθφ ηνπ εξγαζηήξη δηδαζθαιίαο ζην Παξίζη, ην νπνίν 

εμειίρζεθε ζε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηεο ρψξαο θαη ην ίδην έηνο ηνπ απνλεκήζεθε ν 

ηαπξφο ηεο Λεγεψλνο ηεο Σηκήο (Croix de laLégiond'Honneur). Έθηνηε φινη ηνπ νη 

πίλαθεο γίλνληαη δεθηνί κε ελζνπζηαζκφ. Σν 1827 νινθιήξσζε ηελ παξαγγειία ηνπ 

πίλαθα L'Apothéosed'Homère (Ζ απνζέσζε ηνπ Οκήξνπ), ζήκεξα εθηηζέκελνπ ζην 

Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. 

 

Ρώκε θαη Παξίζη 

Γηνξίζηεθε Γηεπζπληήο ηεο Γαιιηθήο Αθαδεκίαο ζηε Ρψκε θαη ην 1835 επέζηξεςε ζηελ 

Ηηαιία, φπνπ ζα παξακείλεη σο ην 1840. Δπέζηξεςε ζην Παξίζη, φπνπ έδεζε, 

δεκηνχξγεζε θαη δίδαμε σο ην ζάλαηφ ηνπ, ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1867. Σάθεθε ζην 

Κνηκεηήξην "Πεξ Λαζέδ" ηνπ Παξηζηνχ. χκθσλα κε επηζπκία ηνπ, δεκηνπξγήζεθε ζηε 

γελέηεηξά ηνπ, ην Μνληνκπάλ, Μνπζείν ζην νπνίν άθεζε πεξίπνπ 4.500 ζρέδηά ηνπ, 

πίλαθέο ηνπ θαη αξθεηά πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα. Ο καζεηήο ηνπ ΑξκάλΚακπφλ, 

επίζεο απφ ην Μνληνκπάλ, θξφληηζε λα εθηειεζηεί ε επηζπκία ηνπ δαζθάινπ ηνπ: Σν 

Μνπζείν Δλγθξ, ζηεγαζκέλν ζην παιαηφ επηζθνπηθφ αλάθηνξν ηεο πφιεο άλνημε ηηο 
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πχιεο ηνπ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ έγηλε ν Κακπφλ. ήκεξα 

ην Μνπζείν ζηεγάδεη, εθηφο απφ ηα έξγα ηνπ Δλγθξ, θαη γιππηά ηνπ ΑληνπάλΜπνπξληέι. 

Δληνπάξ Μαλέ 

Ο Édouard Manet (23/01/1832 Ŕ 30/04/1883) ήηαλ Γάιινο δσγξάθνο. Θεσξείηαη έλαο 

απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ελψ ζπλδέζεθε έληνλα θαη κε ην θίλεκα ηνπ 

ηκπξεζηνληζκνχ. Απνηέιεζε επηπιένλ έλαλ απφ ηνπο πιένλ ακθηιεγφκελνπο θαιιηηέρλεο 

ηνπ 19νπ αηψλα. 

 

Νεαληθά ρξόληα 

Ο Δληνπάξ Μαλέ γελλήζεθε ην 1832 ζην Παξίζη θαη κεγάισζε κέζα ζε έλα 

κεγαιναζηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Ο παηέξαο ηνπ, Αχγνπζηνο Μαλέ, ήηαλ 

δηθαζηήο, ελψ ε κεηέξα ηνπήηαλ θφξε δηπισκάηε. Απφ λσξίο ν Μαλέ ήξζε ζε επαθή κε 

ηνλ ρψξν ηεο ηέρλεο ράξε ζηε ζπκβνιή ηνπ ζείνπ ηνπ, αξι Φνπξληέ, ν νπνίνο επηπιένλ 

ηνλ ελζάξξπλε λα αθνινπζήζεη ην επάγγεικα ηνπ δσγξάθνπ. Αληηζέησο, ν παηέξαο ηνπ 

ηνλ πξννξίδεη γηα κία θαξηέξα ζηε λνκηθή. 

ε ειηθία 12 εηψλ ν Μαλέ θνηηά ζην θνιέγην Rollin θαη νη καζεηηθέο ηνπ επηδφζεηο 

θαηαγξάθνληαη σο απνγνεηεπηηθέο, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηνπο γνλείο ηνπ λα 

απνδερηνχλ ηελ επηζπκία ηνπ λα δψζεη εμεηάζεηο ψζηε λα γίλεη δεθηφο ζηε Ναπηηθή 

Αθαδεκία. Αθνχαπνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο δχν θνξέο (κία ην 1848 θαη κία ην επφκελν 

έηνο), ν Μαλέ απνθαζίδεη ηειηθά λα αζρνιεζεί κε ηε δσγξαθηθή. Μεηά απφ ζρεηηθή 

έγθξηζε ησλ γνλέσλ ηνπ, ην δηάζηεκα 1850 - 1856 ζπνπδάδεη ζην αηειηέ ηνπ 

αθαδεκατθνχ δσγξάθνπ Σνκά Κνπηχξ. Σελ πεξίνδν ηεο εμαεηνχο εθπαίδεπζήο ηνπ, 

αθνζηψλεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη ζπλεζίδεη λα αληηγξάθεη έξγα θιαζηθψλ 

δεκηνπξγψλ πνπ εθηίζεληαη ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ. Σελ ίδηα πεξίνδν, πξαγκαηνπνηεί 

δηάθνξα ηαμίδηα ζε φιε ηελ Δπξψπε φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε έξγα άιισλ θαιιηηερλψλ 

επηζθεπηφκελνο πνιιά κνπζεία.. Μεηά απφ δηαθσλία κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ, εγθαηαιείπεη 

ηειηθά ην αηειηέ ηνπ ην 1856. 

 

Γεκόζηεο εθζέζεηο 

Μεηά απφ κεξηθά ρξφληα θαηά ηα νπνία ν Μαλέ εμαθνινπζεί λα αληηγξάθεη θιαζηθά 

έξγα, απνθαζίδεη λα εθζέζεη γηα πξψηε θνξά δεκφζηα έξγν ηνπ, ζπκκεηέρνληαο ζην 

αιφλ ηνπ 1859 κε ηνλ πίλαθα «Πφηεο Αςεληηνχ» (LeBuveurd'absinthe). Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν αθνινπζεί ηα πξφηππα ηνπ ξεαιηζκνχ αλ θαη ζεσξείηαη πσο απνηειεί 

έλα είδνο θφξνπ ηηκήο ζηνλ Ηζπαλφ Νηηέγθν Βειάζθεζ, ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν Μαλέ 

ζεσξνχζε σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν δσγξάθν. Παξφια απηά, ν πίλαθαο δελ γίλεηαη δεθηφο 

απφ ηελ επηηξνπή ηεο Αθαδεκίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν, ν Μαλέ εζηηάδεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ 
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ζηε δσγξαθηθή ηεο ηβεξηθήο ρεξζνλήζνπ θαη απνζηξέθεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα 

θαζηεξσκέλα πξφηππα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο. 

Σν 1863 ζπκκεηέρεη γηα δεχηεξε θνξά ζην αιφλ ηνπ Παξηζηνχ κε ην έξγν ηνπ 

«Πξφγεπκα ζηε Υιφε», ην νπνίν επίζεο απνξξίπηεηαη. Σειηθά, φκσο,(κεηά απφ απφθαζε 

ηνπ απηνθξάηνξα Ναπνιένληνο Γ΄) θαζηεξψλεηαη κία εηδηθή έθζεζε γηα φια ηα 

απνξξηθζέληα έξγα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφ ηνπ Μαλέ. Ζ δεκφζηα έθζεζε ηνπ έξγνπ 

πξνθαιεί έληνλεο αληηδξάζεηο, ελψ ζεσξείηαη ζήκεξα έλα απφ ηα ακηγψο ηκπξεζηνληζηηθά 

έξγα ηνπ Μαλέ. Γχν ρξφληα αξγφηεξα, έλαο άιινο πίλαθαο ηνπ Μαλέ, ππφ ηνλ ηίηιν 

Οιπκπία ζα πξνθαιέζεη αθφκα κεγαιχηεξν ζθάλδαιν θαζψο ζεσξήζεθε ηδηαηηέξσο 

πξνθιεηηθφο. Σα επφκελα ρξφληα ν Μαλέ ζπκκεηέρεη ζε αξθεηά ζαιφλ ηνπ Παξηζηνχ θαη 

αξθεηά έξγα ηνπ απνξξίπηνληαη. Παξά ηηο αξλεηηθέο θξηηηθέο πνπ δέρηεθε ν Μαλέ γηα ηα 

έξγα ηνπ, θαηάθεξε παξάιιεια λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ επηξξνή ηνπ ζε λένπο θαη 

κνληέξλνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο. 

Πξφγεπκα ηε Υιφε(1863)                                          Οιπκπία(1863) 

 

Ηκπξεζηνληζηέο 

Ο Μαλέ ζπλδέζεθε κε ηνπο ηκπξεζηνληζηέο δσγξάθνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Πσι 

εδάλ, Δληγθάξ Νηεγθά, Κισλη Μνλέ θαη Κακίι Πηζαξφ. Δίλαη γεγνλφο πσο θαη ν Μαλέ 

δέρηεθε κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξάζεηο απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, πνιιά έξγα ηνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

ηκπξεζηνληζηέο. Δθηφο απφ ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, ην έξγν ηνπ Μαλέ ππεξαζπίζηεθαλ 

δεκφζηα θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο νη ινγνηέρλεο Δκίι Ενιά θαη ηεθάλ 

Μαιαξκέ (ηδηαίηεξα δεκνθηιή είλαη θαη ηα πνξηξαίηα πνπ θηινηέρλεζε ν Μαλέ γηα ηνπο 

δχν απηνχο ινγνηέρλεο). 
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Σειεπηαία Υξόληα 

Σν 1870 ν Μαλέ ππεξέηεζε σο αλζππνινραγφο ζην Γαιιν-Πξσζζηθφ πφιεκν θαη ην 

1881 παξαζεκνθνξήζεθε κε ην Μεηάιιην ηεο Σηκήο. Πέζαλε ην 1883 ζην Παξίζη απφ 

ζχθηιε, ε νπνία ηνπ πξνθάιεζε θαη κεξηθή παξάιπζε ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ. Έληεθα εκέξεο πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ αλαγθάζηεθε λα ππνζηεί ηνλ αθξσηεξηαζκφ ηνπ 

αξηζηεξνχ ηνπ πνδηνχ ιφγσ γάγγξαηλαο. Απεβίσζε ηειηθά ζηηο 30 Απξηιίνπ ηνπ 1883. 

 

Πίλαθαο: Σίηινο (Έηνο):  Υώξνο έθζεζεο: 

Ο Ηεζνχο Κεπνπξφο (1858-1859)        Ηδησηηθή πιινγή 

 

Ο Κχξηνο & ε Κπξία Μαλέ (1860)Παξίζη, Μνπζείν Οξζέ 

 

      Ο Ηζπαλφο Σξαγνπδηζηήο (1861)                Νέα Τφξθε, 

εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεΜεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν 
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      Καινθαίξη / Ζ Ακαδφλα (1882)                 Μαδξίηε, Museo 

εεεεεεεεεεεεεεεεεεε (θιεκκέλν)εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεThyssen-Bornemisza 

 

 

Πσι εδάλ 

     Ο Paul Cezanne ήηαλ γάιινο δσγξάθνο, πνπ γελλήζεθε ζην Αίμ ηεο Πξνβεγθίαο, ζηε 

κεζνγεηαθή Γαιιία, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1839 θαη ζεσξείηαη ζήκεξα έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο επξσπατθήο δσγξαθηθήο. 

Ζ νηθνγέλεηά ηνπ θαηαγφηαλ απφ ην ρσξηφ Σζεδέλλα ησλ Ηηαιηθψλ Άιπεσλ. Ο παηέξαο 

ηνπ, πνπ απφ θησρφο θαπειάο, είρε γίλεη ην 1847 ηξαπεδίηεο, νλεηξεπφηαλ γηα ηνλ κηθξφ 

Πσι κηα ζηαδηνδξνκία πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδε αλάινγε θνηλσληθή άλνδν. Έηζη χζηεξα 

απφ ηηο γπκλαζηαθέο ηνπ ζπνπδέο, ν εδάλ γξάθηεθε ζηε ρνιή Ννκηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αίμ ην 1859. Οη θαιιηηερληθέο εκπεηξίεο ηνπ εδάλ πξηλ απφ ηελ 

πξνζθφιιεζή ηνπ ζηνλ εκπξεζηνληζκφ είλαη αξθεηά πνιχκνξθεο.  

Σν 1856 γξάθηεθε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αημ θαη δέρζεθε ηελ αθαδεκατθή 

δηδαζθαιία ηνπ Ενδέθ Εηκπέξ. Σν 1861 πήγε ζην Παξίζη γηα λα θνηηήζεη ζηελ Academie 

Suisse θαη γχξηζε ην επφκελν έηνο, φπνπ, σξηκφηεξνο πηα, κπφξεζε λα εθηηκήζεη ηνπο 

πίλαθεο ηνπ αιφλ ησλ Απνξξηθζέλησλ ηνπ 1863, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην «Πξφγεπκα ζην 

γξαζίδη» ηνπ Μαλέ θαη ην 1864. Ο εδάλ, έθηαζε ην 1865, ζε κηα πξψηε σξηκφηεηα 

χθνπο, μεπεξλψληαο ην αθαδεκατθφ ζρέδην θαη ηε θσηνζθίαζε, ρσξίο φκσο λα 

εθκεηαιιεχεηαη φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίνδν αλήθεη ε ζεηξά ησλ 

πξνζσπνγξαθηψλ πνπ είλαη γλσζηέο σο «Ο ζείνο Νηνκηλίθ». 

 

 

 

Σν 1866 ηα έξγα ην εδάλ απνξξίθζεθαλ απφ ην επίζεκν αιφλ καδί κε ηα έξγα πνιιψλ 

άιισλ ξεαιηζηψλ θαη κειινληηθψλ εκπξεζηνληζηψλ.. Ο εδάλ επεξεαζκέλνο απφ ηνλ 

Μαλέ, πξνζαλαηνιηδφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο κηα δσγξαθηθή φπνπ ε δνκηθή 
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ιεηηνπξγία ηνπ φγθνπ αθελφηαλ κφλν ζηα δσγξαθηθά εθέ ησλ αληηζέζεσλ ηνπ ηφλνπ, 

φπσο ζην «Λησκέλν ρηφλη ζην Δζηάθ» θαη «Σν καχξν εθθξεκέο» ηνπ 1870. 

Λησκέλν Υηφλη ζην Δθζηάθ (1870)             Σν Μαχξν Δθθξεκέο (1870) 

Σν 1878 θάλεη ζπρλά ηαμίδηα ζην Δζηάθ θαη ζην Παξίζη. Ζ δηθή ηνπ έξεπλα ηνπ ρψξνπ 

ηνλίζηεθε κε ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ θαζηεξσκέλε πξννπηηθή, ππέξ ελφο πνιιαπινχ 

ρψξνπ φπνπ ην ρξψκα ζπζζσκαηψλεηαη κε ηελ εηθφλα, παξαηηνχκελν ζπρλά απφ ηε 

ζχκπησζε κε ην ηνπηθφ ρξψκα. Απφ ην φξακα ηεο θχζεσο ζέιεη λα θηάζεη ζηελ 

έθθξαζε κε ην χθνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δσγξαθίδεη πνιιέο λεθξέο θχζεηο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ εθείλε ηελ πεξίθεκε ηεο ζπιινγήο Λεθφλη πνπ πεξηέιαβε ν Μσξίο Νηελί ζην 

έξγν ηνπ Πξνο ηηκήλ ηνπ εδάλ (Hommage a Cezanne). 

«Ζ θπξία εδάλ ζε θφθθηλε πνιπζξφλα», ηνπ 1877 είλαη έλα έμνρν πνξηξαίην ηεο 

γπλαίθαο ηνπ θαιιηηέρλε, πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζε ζπρλά ζαλ κνληέιν ηνπ, είλαη έλα 

ρηππεηφ δείγκα ηεο ζπκβνιήο ηνπ εδάλ ζηελ επξσπατθή δσγξαθηθή ζρεηηθά κε ηε 

κνξθή ηεο ρξσκαηηθήο δνκήο θαη ζπλζέζεσο. Απηή ε ζπκπαγήο, δπλαηή εηθφλα γεκίδεη 

κε ηε ζηεξεή θηγνχξα ηεο θπξίαο εδάλ θαη κε ην θφθθηλν θφλην ηεο πνιπζξφλαο φπνπ 

θάζεηαη. Ζ λέα θνινξηζηηθή ηερληθή ηνπ εδάλ βξίζθεη ηελ ιακπξή έθθξαζή ηεο ζηελ 

απεηθφληζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ησλ ρεξηψλ ηεο θπξίαο εδάλ. Ζ ππνκνλή πνπ έδεηρλε ε 

θπξία εδάλ ζαλ κνληέιν θαλεξψλεηαη ζε απηφ ην έξγν, κε ηελ ηέιεηα αθηλεζία.  

Ζ ζαπκαζηή πξνζσπνγξαθία ηεο γπλαίθαο ηνπ «Ζ θπξία εδάλ» ην 1883-1887, δείρλεη 

πφζν ε πξνζήισζε ηνπ εδάλ ζηηο απιέο, θαζαξνγξακκέλεο θφξκεο ζπληείλεη ζηελ 

εληχπσζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο γαιήλεο. Αλ ηα ζπγθξίλνπκε κε απηά ηα ήξεκα 

αξηζηνπξγήκαηα ησλ Δκπξεζηνληζηψλ, κνηάδνπλ ζπρλά κε επθπείο απηνζρεδηαζκνχο. 

ην έξγν ηνπ «Νεθξή θχζε», ηνπ 1879-1882, ε θξνπηηέξα είλαη ηφζν αδέμηα 

ζρεδηαζκέλε, πνπ ην πφδη ηεο δελ αθνπκπάεη ζηε κέζε. Σν ηξαπέδη φρη κφλν γέξλεη απφ 

ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, αιιά κνηάδεη ζαλ λα θιίλεη πξνο ηα εκπξφο. Ο εδάλ δελ 

δερφηαλ θακία παξαδνζηαθή κέζνδν δσγξαθηθήο. Δίρε απνθαζίζεη λα αξρίζεη απφ ηελ 

αξρή, ζαλ λα κελ ππήξρε δσγξαθηθή πξηλ απφ απηφλ. Μηα θαη ήζειε λα κειεηήζεη ηε 
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ζρέζε φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ επάλσ ζην ηξαπέδη, ην έγεηξε πξνο ηα εκπξφο γηα λα 

θαλνχλ θαιχηεξα. Ήζειε λα δψζεη ηελ αίζζεζε ηνπ ζηεξενχ θαη ηνπ βάζνπο. 

Σν 1882 εμέζεζε γηα πξψηε θνξά ζην επίζεκν αιφλ. Μεηαμχ 1883 θαη 1885, 

δσγξάθηζε πνιιά ηνπία, απφ ηα νπνία γλσζηφηεξα είλαη «Ο θφιπνο ηεο Μαζζαιίαο απφ 

ην Δζηάθ», ηα «Βνπλά ηεο Πξνβεγθίαο» θαη δηάθνξεο απφςεηο ηνπ «Βνπλνχ ηεο αίλη-

Βηθηνπάξ». ηε ζεηξά ησλ «Υαξηνπαηρηψλ», κεηαμχ 1890 θαη 1892, ε ηδηφηξνπε 

νγθνκεηξηθή ζχλζεζή ηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε κλεκεηαθή δχλακε κε ηε δηαηάξαμε ηνπ 

θχβνπ πξννπηηθήο πνπ μαλαβξίζθνπκε θαη ζε πίλαθεο φπσο «Ζ γπλαίθα κε ηελ 

θαθεηηέξα» ηνπ 1893. 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνπ ν εδάλ ζηεξίδεη ηε γεσκεηξηθή απφδνζε ηνπ ρψξνπ ζε έλα 

πην έληνλν θαη ηφζν δνπιεκέλν ρξσκαηηζκφ. ηελ πεξίνδν απηή αλήθνπλ ε «Νεθξή 

θχζε κε θξεκκχδηα» θαη ε ζεηξά ησλ πξνζσπνγξαθηψλ ηνπ «Πεξίρσξα ηεο Μαζζαιίαο». 

Ζ θήκε ηνπ είρε αξρίζεη πηα λα δηαδίδεηαη θπξίσο κεηαμχ ησλ λέσλ θαιιηηερλψλ. Λίγνπο 

κήλεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ν Μπξαθ δσγξάθηζε αθξηβψο ζην Δζηάθ, ηνπο πξψηνπο 

θπβηζηηθνχο πίλαθέο ηνπ. 

Νεθξή Φχζε κε Κξεκκχδηα (1895)                           Πεξίρσξα ηεο Μαζζαιίαο (1895) 

 

Ο εδάλ ζπλήζηδε λα μαλαγπξίδεη πνιιέο θνξέο ζην ίδην ζέκα, φηαλ ήζειε λα κειεηήζεη 

ηηο πνιπάξηζκεο δπλαηφηεηεο εθθξάζεσο πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ δψζεη. Ζ κέζνδφο ηνπ 

ήηαλ, λα ηνπνζεηείηαη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ ην ζέκα ηνπ, πφηε καθξηά, πφηε 

θνληά, ζε ζεκείν ψζηε ζρεδφλ λα γέξλεη επάλσ ηνπ. Έηζη ζηνλ πίλαθα «Ο Μαχξνο 

Πχξγνο» ηνπ 1904, είκαζηε ζαλ αηρκαισηηζκέλνη κέζα ζην ιακπξφ δάζνο, πνπ ην 

μαλαβξίζθνπκε, ηδσκέλν απφ ςειά, ζηνλ πίλαθα ηεο ζπιινγήο David Levy ζηε Νέα 

Τφξθε. 

ην ηειεπηαίν απηφ έξγν ε παλνξακηθή άπνςε θπξηαξρείηαη απφ ηνλ πχξγν θαη απφ κηα 

κεγάιε έθηαζε ηνπ νπξαλνχ. Ο πίλαθαο ηεο Οπάζηγθηνλ είλαη απφ ηνπο πην ππθλνχο θαη 

ηνπο πην δξακαηηθνχο πνπ δσγξάθηζε ν θαιιηηέρλεο. Αλ εμαηξέζνπκε κεξηθά κπιε πην 

δσεξά, νη ηφλνη πνπ θπξηαξρνχλ είλαη ην πξάζηλν θαη γαιάδην ζβεζκέλν, πνπ 
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κεηακνξθψλνληαη ζε θαζηαλφ ηεο γεο θαη ζε πνξηνθαιί, εθεί φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ην 

αζηξαθηεξφ θσο. Ζ ζχλζεζε θφξκαο θαη ρξψκαηνο είλαη νινθιεξσηηθή, ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ θαιχηεξνπ ζηπι ηνπ εδάλ. 

 

 

Ο Πσι εδάλ πέζαλε ζηελ παηξίδα ηνπ, ην Αίμ 

ηεο Πξνβεγθίαο, ζηηο 22 ηνπ Οθηψβξε ηνπ 1206 απφ πλεπκνλία. 

 

Γάιινη Εσγξάθνη ηνπ 20νπ αηώλα 

 
Φσβηζκφο : Άικπεξ Μαξθέ , Ρνπψ Εψξδ  
 

Άικπεξ Μαξθέ 

       Ο Άικπεξ Μαξθέ  (1875 Μπνξληψ Ŕ 1947 Παξίζη) ήηαλ Γάιινο δσγξάθνο πνπ 

ζπλδέζεθε  

         κε ην θαιιηηερληθφ θίλεκα ηνπ θσβηζκνχ. 

 

Βηνγξαθία 

Γελλήζεθεην 1875 

ζηνΜπνξληψθαημεθίλεζεηηοζπνπδέοηνπζεεθεβηθήειηθίααπφηερνιήΓηαθνζκεηηθψλΣερ

λψληνπΠαξηζηνχφπνπζπλαληήζεθεκεηνλΑλξίΜαηίοκεηνλνπνίνζπλδέζεθεκεκηαβαζηάθηιί

απνπθξάηεζεκέρξηηνηέινοηεοδσήοηνπ. 

ΈπεηηακαδίκεηνλΜαηίοζπνχδαζεζηερνιήΚαιψλΣερλψληνπΠαξηζίνππιάηζηνλΓθπζηάβ

Μνξψθαηκεηάζπλδέεηαηκεηε Société des Artistes Indépendants. Απφην 1920 



34 
 

θαηκεηάμεθίλεζεκηαζεηξάηαμηδηψλζερψξεοηεοΑθξηθήο ( Αιγεξία,Σπλεζία,Αίγππηνοθηι)  

θαηηεοΔπξψπεο(Ηζπαλία,Ηηάιηα,ΔΓ,Οιιαλδία,νπεδίαθηι) γηαθαιιηηερληθνχοιφγνπο. 

Ξεθίλεζεηελεθζεζηαθήηνπδξαζηεξηφηεηακεηεζπκκεηνρήηνπζηηονκαδηθέοεθζέζεηοησλαλ

εμάξηεησλθαιιηηερλψληνπΠαξηζηνχθαηάηαηέιεηνπ 19νπαηψλαθαηην 1907 

πξαγκαηνπνίεζεηελπαξζεληθήαηνκηθήηνπέθζεζε. Πέζαλεην 1947 ζηνΠαξίζη 

 

Σερλνηξνπία & έξγν 

ΟΜαξθέαζρνιήζεθεθαηάθχξηνιφγνκεηεληνπηνγξαθίαελψηαέξγαηνππεξηιακβάλνπλζαια

ζζνγξαθίεο, πξνζσπνγξαθίεοθαηγπλαηθείνγπκλφ. 

πλδέζεθεκεηνθαιιηηερληθφξεχκαηνπθσβηζκνχ,ελψηαεπφκελαρξφληαζηξάθεθεπξνοηνλλ

αηνπξαιηζκφ.Καηάηελπξψηεπεξίνδνηεοθαιιηηερληθήοηνπδεκηνπξγίαονηπίλαθεοηνπδηαθξί

λνληαλγηαηελαθζνλίαζηνρξψκαελψαξγφηεξαηαέξγαηνπζαγίλνπλιεία, 

ιεπηνδνπιεκέλαθαηκεπεξηζζφηεξεέκθαζεζηελπηλειηά. 
 

 

Ρνπώ δώξδ 

 

Ο ξνπψ γελλήζεθε ζην Παξίζη.Ήηαλ γφλνο θησρήο νηθνγέλεηαο.Ζ κεηέξα ηνπ ηνλ έθαλε 

λα αγαπήζεη ηηο ηέρλεο θαη ην 1884 ν 14ρξνλνο Ρνπψ μεθίλεζε σο δσγξάθσο θαη 

ζπληεξεηήο γπαιηνχ,δηήξθεζε κέρξη ην 1890.Απηή ε πξψηκε εκπεηξία ηνπο σο δσγξάθνο 

γπαιηνχ ζεσξείηαη σο κηα πηζαλή πεγή ηνπ θαηάκαπξνπ πεξηγξάκκαηνο θαη ησλ 

ιακπεξψλ ρξσκάησλ,παξνκνίαδε κνιπβδνχρν γπαιί,πνπ ραξαθηεξίδεη ην ψξηκν ζηπι 

δσγξαθηθήο ηνπ Ρνπψ.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεηείαο ηνπ,παξαθνινπζνχζε επίζεο 

εζπεξηλά καζήκαηα ζηελ ζρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ην 1891 κπεθε ζην << 

ΔcoledesBeaux-Arts>>, 

ηελ επίζεκε ζρνιή ηέρλεο ηεο Γαιιίαο. Έθεη ζπνχδαζε ππφ ηνλ Γθπζηάβ Μνξψ θαη 

έγηλε ν αγαπεκέλνο ηνπ καζεηήο.Σα πξψηα έξγα ηνπ Ρνπψ δείρλνπλ έλα ζπκβνιηζκφ ζηε 

ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο πνπ πηζαλφηαηα αλαδεηθλχεη ηελ επηξξνή ηνπ Μνξψ, θαη φηαλ ν 

Μνξψ πέζαλε ην 1898, ν Ρνπψ πξνηάζεθε γηα έθνξνο ηνπ κνπζείνπ Μνξψ ζην Παξίζη. 
 

 Ο Εψξδ Ρνπψ γλψξηζε επίζεο ηνπο Αλξί Μαηίο, Αικπέξ Μαξθέ, Αλξί Μαλγθάλ θαη 

αξι Κεκνπάλ. Απηέο νη θηιίεο ηνλ έθεξαλ ζην θίλεκα ηνπ Φσβηζκνχ, αξρεγφο ηνπ 

νπνίνπ ζεσξείην ν Μάηηο. 
 

 Σν 1891 ν Ρνπψ δσγξάθηζε ηνλ <<Γξφκν γηα ην Γνιγνζά>>. 
 

 Απφ ην 1895 θαη εμήο, ζπκκεηείρε ζε κεγάιεο δεκφζηεο εθζέζεηο ,φπσο ε <<Έθζεζε ηνπ 

Φζηλνπψξνπ>> (ηελ νπνία βνήζεζε λα ηδξπζεί), φπνπ δείρλνληαο πίλαθεο κε 

ζξεζθεπηηθά ζέκαηα,ηνπία θαη λεθξέο θχζεηο. Σν 1905 εμέζεζε ηνπο πίλαθεο ηνπ ζηελ 

<<Έθζεζε>> καδί κε ηνπο άιινπο Φσβηζηέο. Καζψο ν Μάηηο αληηπξνζψπεπε ζθεπηηθέο 

θαη εθινγηθεπκέλεο απφςεηο ζην θίλεκα, ν Ρνπψ πηνζεηνχζε έλα πην απζφξκεην θαη 

ελζηηθηψδεο ζηπι. 
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  Ζ ρξήζε πιήξσλ αληηζέζεσλ θαη ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο απφ κέξνπο ηνπ νθείιεηαη ζηελ 

επηξξνή ηνπ Βίλζελη Βαλ Γθνγθ. Οη ραξαθηεξηζκνί ησλ ππεξηνληζκέλσλ παξάμελσλ  

πξνζσπηθνηήησλ ελέπλεπζαλ ηνπο εμπξεζηνληζηέο δσγξάθνπο. 
 

  Σν 1907, ν Ρνπψ άξρηζε κηα ζεηξά απν πίλαθεο αθηεξσκέλνπο ζηα δηθαζηήξηα , ηνπο 

θιφνπλ θαη ηηο ηεξφδνπιεο.Απηνί νη πίλαθεο καηαθξάδνληαη σο εζηθή θαη θνηλσληθή 

θξηηηθή.Σνλ έιθπζε ν Πλεπκαηηζκφο θαη ν δξακαηηθφο ππαξμηζκφο ηνπ θηινζφθνπ Εαθ 

Μαξηηέλ, ζηελνχ θίινπ ηνπ Ρνπψ κερξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.Μεηά αθνζηψζεθε ζε 

ζξεζθεπηηθά ζέκαηα.Ζ αλζξψπηλε θχζε ήηαλ πάληα ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ.Έιεγε: Έλα δέληξν ελαληίνλ ηνπ νπξαλνχ θαηέρεη ην ίδην ελδηαθέξνλ, ηνλ ίδην 

ραξαθηήξα , ηελ ίδηα έθθξαζε κε ηε κνξ΄θε ηνπ αλζξψπνπ>>. 
 

  Σν 1910, ηα πξψηα έξγα ηνπ Πνπψ είραλ αλαξηεζεί ζηελ Γθαιεξί Νηξπέ. Σα έξγα ηνπ 

κειεηνχληαλ απφ Γεξκαλνχο θαιιηηέρλεο ηεο Γξέζδεο, πνπ αξγφηεξα ζρεκάηηζαλ ηνλ 

ππξήλα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ. 
 

  Απφ ην 1917, ν Ρνπψ αθνζηψζεθε ζηε δσγξαθίθε. Ζ ρξηζηηαληθή πίζηε ελεκέξσζε ην 

έξγν ηνπ ζηελ αλαδήηεζε ηνπ γηα έκπλεπζε θαη ηνλ μερσξίδεη σο ίζσο ηνλ πην γαλαηηθφ 

Υξηζηηαλφ θαιιηηέρλε ηνπ 20νχ αηψλα: πξψηα απ'φια ζην ζέκα ησλ Παζψλ ηνπ Υξηζηνχ. 

Σν πξφζσπν ηνπ Ηεζνχ θαη ην θιάκα ησλ γπλαηθψλ ζηελ βάζε ηνπ ηαπξνχ είλαη 

ζχκβνια ηνπ πφλνπ ηνπ θφζκνπ, πνπ απαιπλφηαλ γηα ηνλ Ρνπψ επεηδή πίζηεπε ζηελ 

Αλάζηαζε. 
 

  Σν 1929 ν Ρνπψ δεκηνχξγεζε ηα ζρέδηα γηα ην κπαιέην ηνπ Νηηαγθίιεθ,  

<<Ο Άζσηνο Τηφο>>,κε κνπζηθή ηνπ Πξνθφθηεθ θαη ρνξνγξαθία ηνπ Μπαιάληζηλ. 
 

  Σν 1930 μεθίλεζε λα εθζέηεη ηε δνπιεηά ηνπ ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο ζην Λνλδίλν, ηε 

Νέα Τφξθε θαη ην ηθάγν. 
 

  Σν 1930 ν Ρνπψ δσγξάθηζε ηνλ <<Παιηφ Βαζηιηά>>, νκνινγνπκέλσο ην θαιχηεξν 

εμπξεζηνληζηηθφ ηνπ έξγν. 
 

  Δμέζεζε ηνλ θχθιν ηνπ <<Miserere>> ην 1948. 
 

  ην ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ έθαςε 300 απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ (εθηηκψκελνη ζήκεξα ζε θάηη 

παξαπάλσ απν κηζφ δηζεθαηνκκχξην θξάγθα). Ο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ην έθαλε απηφ δελ ήηαλ ηδηαίηεξνο, θαζψο 

απιά έλησζε φηη δε ζα δνχζε γηα λα ηνχο ηειεηψζεη. Ο 

Ρνπψ πέζαλε ζην Παξίζη ην 1958. 
 

Μαξζέι Νηπζάλ 

 

O Μαξζέι Νηπζάλ ν νπνίνο γελλήζεθε ζηηο 28 

Ηνπιίνπ 1887 θαη πέζαλε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1968, 

https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/28_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1887
https://el.wikipedia.org/wiki/2_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1968
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ήηαλ Γάιινο θαιιηηέρλεο θαη ζεσξεηηθφο, πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ 

κεηαπνιεκηθή ηέρλε ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή. Γελλήζεθε ζην Μπιελβίι-

Κξεβφλ ηεο Γαιιίαο. Σν πιήξεο φλνκά ηνπ ήηαλ Αλξί Ρνκπέξ Μαξζέι Νηπζάλ. Ζ 

νηθνγέλεηά ηνπ πεξηιάκβαλε πνιινχο θαιιηηέρλεο. Απφ ηα 6 αδέξθηα ηεο νηθνγέλεηαο, ηα 

4 αζρνιήζεθαλ ηειηθά κε ηελ ηέρλε.Αλ θη ν παηέξαο ηνπ ήηαλ ζπκβνιαηνγξάθνο, ν 

παππνχο ηνπ ήηαλ δσγξάθνο θαη νη δχν κεγαιχηεξνη αδειθνί ηνπ ήηαλ θαιιηηέρλεο, ν 

έλαο ραξάθηεο θη ν άιινο γιχπηεο. Αθνχ ηειείσζε ην ζρνιείν ζηε Ρνπέλ, ν Νηπζάλ 

βξήθε ηνπο αδειθνχο ηνπ ζην Παξίζη.  

Σα πξψηα έξγα ηνπ, ν Μαξζέι Νηπζάλ ηα δεκηνχξγεζε ζηε Μνλκάξηξε θαη 

ραξαθηεξίδνληαη ζήκεξα σο κεηα-ηκπξεζηνληζηηθά. Σν 1913 επηζθέθηεθε ηε Νέα Τφξθε, 

φπνπ ην έξγν ηνπ ππφ ηνλ ηίηιν Γπκλφ πνπ θαηεβαίλεη ηε ζθάια δεκηνχξγεζε ζθάλδαιν 

φηαλ εθηέζεθε ζε δεκφζηα έθζεζε. Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην πφιεκν μαλαγχξηζε 

ζην Παξίζη φπνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο ληαληατζηέο θαη ιίγν αξγφηεξα κε ηελ νκάδα 

ησλ ππεξξεαιηζηψλ. ε απηή παξέκεηλε κέρξη ην 1925. Γηα ηνπο ππεξξεαιηζηέο απνηειεί 

ηελ θεληξηθφηεξε θπζηνγλσκία ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. ηαλ πξφζζεζε ζηε Μφλα 

Λίδα κνπζηάθη θαη κνχζη δεκηνχξγεζε ζθάλδαιν ζην ρψξν ηεο ηέρλεο. 

Σν 1929 ζηακάηεζε λα δσγξαθίδεη θαη ζηξάθεθε πεξηζζφηεξν ζε δηζδηάζηαηα ή 

ηξηζδηάζηαηα ζχκβνια θαη ζε ινγνπαίγληα πνπ είραλ ζθνπφ λα εμεπηειίζνπλ ηηο 

θαηεζηεκέλεο αληηιήςεηο πεξί δεκηνπξγίαο ζηελ ηέρλε. ηαλ ηνλ ξσηνχζαλ γηα ην έξγν 

ηνπ, απαληνχζε ραξαθηεξηζηηθά: "Αλαπλέσ". 

Πέζαλε ζην Νετγί-ζπξ-ελ ηεο Γαιιίαο ην 1968, ζε ειηθία 81 εηψλ. Ο Μαξζέι Νηπζάλ 

κε ην έξγν ηνπ επεξέαζε ηηο κεηαγελέζηεξεο γεληέο θαιιηηερλψλ θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο 

ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950.Ζ επηινγή θαιιηηερληθήο θαξηέξαο ήηαλ κηα απφ ηηο 

ιηγφηεξν επαλαζηαηηθέο επηινγέο ηνπ Νηπζάλ.  

 

ΣΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ 

Θεσξήζεθε "έλαο απφ ηνπο πξαγκαηηθά ειεχζεξνπο αλζξψπνπο απηήο ηεο επνρήο", ν 

νπνίνο "καδί κε ηνλ Καληίλζθη θαη ηνλ Μνληξηάλ εηνίκαζε ην δξφκν γηα ην κέιινλ". Σα 

πξψηα ηνπ έξγα δσγξάθηζε κε ηνλ ηξφπν ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, ελδηαθέξζεθε γηα ηνλ 

θσβηζκφ, νδεγήζεθε ζηνλ θπβηζκφ. Ζ κε παξαζηαηηθή ηέρλε θαη ν θνπηνπξηζκφο 

δηακφξθσζαλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ πνξεία. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηέρλεο ηνπ ήξζε απφ ηελ 

παξνπζίαζε έξγσλ ηνπ ζηελ Ακεξηθή ιίγν κεηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νχ αηψλα. 

Δθεί δεκηνχξγεζε καδί κε ηνλ Φξάλζηο Πηθακπηά, ηνλ Μαλ Ραίε θαη άιινπο, ηελ νκάδα 

ησλ ληαληατζηψλ ηεο Νέαο Τφξθεο. εκαληηθά έξγα ηνπ ζεσξνχληαη νη Παίθηεο 

ζθαθηνχ, ην Πέξαζκα απφ ηελ παξζέλα ζηε γπλαίθα, ηεγλσηήξηκπνπθαιηψλ, θ.α. Ζ 

θίλεζε ζε δηαδνρηθά επίπεδα, ε "ρξνλνγξαθία" είλαη ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ έξγσλ 

ηνπ. ε απηή ηελ ηερληθή ζηεξίρζεθε θαη ην Γπκλφ πνπ θαηεβαίλεη ηε ζθάια, ην νπνίν 

ζθαλδάιηζε ην θνηλφ θαη ελζνπζίαζε ηνπο θαιιηηέρλεο. Ο Νηπζάλ ήηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο πνπ ππνζηήξημαλ κε πάζνο πσο ην έξγν ηέρλεο δελ ζηνρεχεη κφλν ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο φξαζεο θαη ηεο λφεζεο[1]. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B2%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%B2%CE%AF%CE%BB-%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%B2%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%B9%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1913
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1_%CE%9B%CE%AF%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%8A%CE%B3%CE%AF-%CF%83%CF%85%CF%81-%CE%A3%CE%B5%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1968
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD_%CE%A1%CE%B1%CE%AF%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CF%85%CF%83%CE%AC%CE%BD#cite_note-1
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Σν θχξην κέξνο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ παξαγσγήο απνηειείηαη 

απφ ready-made, έηνηκα, θνηλά αληηθείκελα πνπ δηάιεγε ν 

θαιιηηέρλεο, ηα ηηηινθνξνχζε θαη ηα νλφκαδε "ηέρλε". Ο φξνο 

"ready-made" δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ίδην γηα λα πεξηγξάςεη ην 

έξγν ηνπ Ρφδα πνδειάηνπ θαη ζθακλί (1913), κηα ξφδα πνπ 

ζηεξέσζε ζε έλα ζθακλί θαη δηαζθέδαδε ζηξηθνγπξίδνληάο ηελ. 

 

Ζ ΚΡΖΝΖ 

ιαάξρηζαλ κηα σξαία εκέξα ηνπ 1917, θαζψο ε AmericanSociety of IndependentArtists 

(Ακεξηθαληθή εηαηξεία αλεμαξηήησλ θαιιηηερλψλ) πξνεηνίκαδε κηα έθζεζε, ζηε Νέα 

Τφξθε. Ο Μαξζέι Νηπζάλ, φπσο θαη άιινη θαιιηηέρλεο ηεο επξσπατθήο πξσηνπνξίαο, 

είρε κεηαλαζηεχζεη ζηηο ΖΠΑ ην 1915, ιφγσ ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Με έθπιεμή 

ηνπ αλαθάιπςε φηη ήηαλ ήδε γλσζηφο ζηελ Ακεξηθή: ιίγνη μερλνχζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ έθζεζε «The ArmoryShow ηνπ 1913», κε ηνλ πίλαθα «Γπκλφ πνπ θαηεβαίλεη ηε 

ζθάια, Νν 2». Ο πίλαθαο, κε ηελ ηειείσο απξνζδφθεηε, θπβηζηηθή απφδνζε ηεο θίλεζεο 

κηαο γπλαίθαο, είρε ηαξάμεη βίαηα ην θαηεζηεκέλν ησλ ηερλψλ. Υάξε ζηε θήκε ηνπ, ν 

Νηπζάλ δηθηπψζεθε πνιχ γξήγνξα, γλσξίδνληαο θαιιηηέρλεο, θξηηηθνχο θαη πάηξσλεο. 

Κνληά ζε φια ηα άιια, έγηλε θαη κέινο ηεο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ ελ ιφγσ 

έθζεζε ηεο AmericanSociety of IndependentArtists. 

χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο, ινηπφλ, ε δηνηθεηηθή επηηξνπή ηεο AmericanSociety δελ 

έθξηλε ηα έξγα αιιά, θαηά ην πξφηππν ηεο γαιιηθήο νκψλπκεο εηαηξείαο, γίλνληαλ δεθηνί 

φινη νη θαιιηηέρλεο πνπ θαηέβαιαλ έλα ζπκβνιηθφ αληίηηκν. 

ηελ απνζήθε φπνπ ππνβάιινληαλ θαη θπιάζζνληαλ ηα πξνο έθζεζε έξγα, εκθαλίζηεθε 

θαη έλα ην νπνίν είρε ππνβάιεη θάπνηνο Ρίηζαξλη Μαη. Δπξφθεηην γηα έλα πνξζειάληλν 

νπξεηήξην, κηα απφ ηηο κηθξέο, επηηνίρηεο ιεθάλεο πνπ ζπλαληά θαλείο ζηηο αλδξηθέο 

ηνπαιέηεο· ην νπξεηήξην ζηεθφηαλ πεξήθαλα επάλσ ζε καχξν βάζξν θαη ζην πιάη έθεξε 

ηελ ππνγξαθή ηνπ δεκηνπξγνχ: «R. Mutt 1917». Οη «Αλεμάξηεηνη» δελ πίζηεπαλ ζηα 

κάηηα ηνπο. Γελ γλψξηδαλ, θπζηθά, φηη ην εμσθξεληθφ δεκηνχξγεκα ήηαλ ηνπ Μαξζέι 

Νηπζάλ, κέινπο, επίζεο, ηεο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο. Σα άιια κέιε απνθάλζεθαλ 

ακέζσο: απηφ δελ ήηαλ ηέρλε. 

Ο δεκηνπξγφο απάληεζε κε ςπρξαηκία: «Λέλε φηη φπνηνο θαιιηηέρλεο πιεξψζεη έμη 

δνιάξηα κπνξεί λα εθζέζεη. Ο θ. Ρίηζαξλη Μαη έζηεηιε κηα "θξήλε". Υσξίο ζπδήηεζε 

απηφ ην αληηθείκελν εμαθαλίζηεθε θαη δελ εθηέζεθε πνηέ. [...] Κάπνηνη ππνζηήξημαλ φηη 

ήηαλ αλήζηθν, ρπδαίν. Αιινη, φηη ήηαλ θινπή, απιή δνπιεηά πδξαπιηθνχ. Σψξα, ε θξήλε 

ηνπ θ. Μαη δελ είλαη αλήζηθε, απηφ είλαη παξάινγν, πην πνιχ απφ φ,ηη είλαη αλήζηθε κηα 

κπαληέξα. Αλ ν θ. Μαη ηελ έθηηαμε κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα δελ έρεη θακία ζεκαζία. Σελ 

ΔΠΔΛΔΞΔ. Πήξε έλα ζπλεζηζκέλν αληηθείκελν ηεο δσήο, ην ηνπνζέηεζε έηζη ψζηε ε 

πξαθηηθή ηνπ ζεκαζία εμαθαλίζηεθε κε ηνλ λέν ηίηιν θαη ηε λέα νπηηθή γσλία, θαη 

δεκηνχξγεζε κηα λέα ζθέςε γηα απηφ ην αληηθείκελν». 

Ζ επίδξαζε ηνπ κηθξνχ απηνχ πνξζειάληλνπ αληηθεηκέλνπ είλαη δχζθνιν λα γίλεη 

αληηιεπηή ζε φιν ην εχξνο ηεο. Οπσο θαληάδεηαη θαλείο, έρνπλ ρπζεί ηφλνη κειαληνχ πνπ 

παιεχνπλ λα εμεγήζνπλ γηαηί θάηη πνπ θαίλεηαη ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε κηα πξάμε 

ακθηζβήηεζεο θαη ζηε ρεηξφηεξε έλα θηελφ, ρπδαίν επθπνιφγεκα, είλαη ζηελ 
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πξαγκαηηθφηεηα έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεκηνπξγήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο. Φπζηθά, 

ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαξζέι Νηπζάλ κπνξεί λα ηα εθιάβεη θαλείο θπξηνιεθηηθά, αλ 

ζέιεη: «Σνπο πέηαμα ην νπξεηήξην ζηα κνχηξα σο πξφθιεζε θαη απηνί ηψξα ην 

ζαπκάδνπλ γηα ηελ αηζζεηηθή ηνπ νκνξθηά». 

Δμ απηψλ κάιινλ πξνθχπηεη φηη επξφθεηην πξάγκαηη γηα κηα θίλεζε ακθηζβήηεζεο, έλα 

ζρφιην πνπ ήζειε, ιίγν σο πνιχ, λα πεη φηη αθφκε θαη ε πξσηνπνξία ζέηεη ηα φξηά ηεο ή 

φηη θαη νη πξννδεπηηθφηεξνη δηαζέηνπλ έλα θαηψθιη ζπληεξεηηζκνχ ή θάηη ηέηνην. 

Χζηφζν ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ν Νηπζάλ θάζε άιιν παξά ζπλήζηδε ηηο 

κνλνζήκαληεο ηνπνζεηήζεηο θαη, θπζηθά, ην δήηεκα είλαη φηη πέξαλ ηνχ λα επηζεκάλεη ην 

φπνην φξην, ε «Κξήλε» ην θαηήξγεζε. Μνινληνχην, ε νπζία ηεο θίλεζεο δελ ήηαλ 

αθαηξεηηθή αιιά πξνζζεηηθή, αθξηβψο επεηδή δελ ζρνιίαζε απιψο θάηη αιιά 

δεκηνχξγεζε λέν ρψξν, ρψξν απηνξπζκηδφκελν, ελλνηαθφ ρψξν πνπ απμνκεηψλεηαη 

κφλνλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

Ο ρψξνο απηφο απνηεινχληαλ ελ ηέιεη απφ ηδέεο πνπ πιένλ ζεσξνχληαη ζρεδφλ 

δεδνκέλεο. Ζ ηδέα, θεξ' εηπείλ, φηη ν θαιιηηέρλεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λνεκαηνδφηεζε 

πνπ ζπληζηά ην έξγν, ελψ ε θαηαζθεπή δελ είλαη παξά ζπκπησκαηηθή. Πνιινί 

εληνπίδνπλ εδψ ηνλ ζάλαην ηεο ρεηξνλαμίαο ζηελ ηέρλε, ηελ έθιεηςε ηεο ζπλζήθεο 

εθείλεο πνπ έθξηλε ηνλ θαιιηηέρλε πξσηίζησο βάζεη ηνπ αλ «έπηαλαλ ηα ρέξηα ηνπ». Ζ 

ηερληθή σο απηαμία μαθληθά βξέζεθε κεηέσξε. Σν «έηνηκν» ή επξεζέλ αληηθείκελν πνπ 

ζα κπνξνχζε λα επαλαλνεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ θαιιηηέρλε, ν Μαξζέι Νηπζάλ ην 

νλφκαζε «readymade». 

Ζ ρεηξνλαμία - αλαπφθεπθηα, ζα έιεγε θαλείο εθ ησλ πζηέξσλ - πήξε καδί ηεο θαη ηελ 

νκνξθηά: «Ο άλζξσπνο» γξάθεη o ζεσξεηηθφο Αξζνπξ . Νηάλην «πνπ άξζξσζε ηελ 

αλαθάιπςε φηη έλα έξγν ηέρλεο κπνξεί λα κε δηαζέηεη νκνξθηά ρσξίο λα απνηειεί επί 

ηνχηνπ αληη-νκνξθηά, είλαη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο ν Μαξζέι Νηπζάλ». Καη ν ίδηνο ν 

Νηπζάλ έρεη πεη: «Δίλαη αλαγθαίν λα θηάζεη θαλείο λα επηιέμεη έλα αληηθείκελν κε ηελ 

ηδέα φηη δελ ηνλ εληππσζηάδεη επί ηε βάζεη ηεο απφιαπζεο κηαο θάπνηαο 

ηάμεο. Οκσο, είλαη δχζθνιν λα επηιέμεηο έλα αληηθείκελν πνπ δελ ζε ελδηαθέξεη 

θαζφινπ, φρη κφλν ηελ εκέξα πνπ ην επηιέγεηο, θαη πνπ δελ έρεη θακία πηζαλφηεηα λα 

γίλεη ειθπζηηθφ ή φκνξθν θαη πνπ δελ είλαη νχηε επράξηζην λα ην θνηηάδεηο νχηε 

ηδηαίηεξα άζρεκν». 

Αλ βέβαηα ζέιεη θαλείο λα νινθιεξψζεη ηε γέθπξα απφ ηε ζπκππθλσκέλε ζθέςε ηνπ 

Νηπζάλ ζηελ ελλνηαθή έθξεμε θαη κνξθηθή πνηθηιία ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, ε «Κξήλε» 

δελ απνηειεί έκβιεκα κφλν γηα ηνπο ζαλάηνπο ηεο ρεηξσλαμίαο θαη ηεο νκνξθηάο. 

Απνηειεί εκβιεκαηηθή δηαηχπσζε ηεο ηδέαο φηη ην έξγν ηέρλεο είλαη ε πξάμε θαη φρη ην 

αληηθείκελν, φηη ε κνξθηθή ζπγθξφηεζε ηνπ έξγνπ θαηνηθεί ζηηο επηινγέο ηνπ δξψληνο 

θαη φρη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ηεο δξάζεο. Απφ ηνχηε ηε δηαπίζησζε, κπνξεί 

λα πεη θαλείο φηη εμαθηηλψλεηαη - ζαλ κε έλα κεγάιν άικα πάλσ απφ ηνλ φςηκν 

κνληεξληζκφ- ε ζχγρξνλε ηέρλε, ε ζπλεθηηθή ινγηθή ησλ performances, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηαδξάζεσλ θαη πιείζησλ φζσλ θαιιηηερληθψλ, ζεσξεηηθψλ θαη 

επηκειεηηθψλ πξαθηηθψλ. 
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Ζ πξσηφηππε «Κξήλε» θαηαζηξάθεθε - ιέγεηαη φηη ζπλέβε εθεί, εθείλεο ηηο εκέξεο ηεο 

έθζεζεο. Ο Νηπζάλ ηελ αληηθαηέζηεζε κε έμη - θάπνηνη ιέλε πεξηζζφηεξα - 

παλνκνηφηππα αληίγξαθα πνιχ αξγφηεξα, ην 1964. Σν δένο, σζηφζν, πνπ ην πεξηβάιιεη, 

φρη κφλν δηαξθεί αιιά απμάλεηαη: ην 2004, ζε ςεθνθνξία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 500 

ηζηνξηθνί θαη θξηηηθνί ηέρλεο, αλαθεξχρζεθε ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηέρλεο ηνπ 20νχ 

αηψλα 

ΠΑΡΑΚΜΖ 

Απφ ην 1923, ν Μαξζέι Νηπζάλ ζρεδφλ απνζχξζεθε απφ ηελ θαιιηηερληθή ζθελή, 

αληηθαζηζηψληαο ηελ ηέρλε κε έλα λέν ελδηαθέξνλ: ην ζθάθη. Σαμίδεςε πνιχ θαη 

θξαηνχζε επαθέο κε ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο, φκσο ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην ζθάθη βάζαηλε 

νινέλα πεξηζζφηεξν. Δγηλε εμαηξεηηθφο ζθαθηζηήο αιιά θαη ζπγγξαθέαο άξζξσλ γηα ην 

παηρλίδη, πηζηεχνληαο, φπσο έρεη πεη, φηη «ην ζθάθη είλαη πνιχ πην αγλφ απφ ηελ 

ηέρλε, φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε». 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ Νηπζάλ, παξά ηελ παξαηεηακέλε απνπζία ηνπ ηδίνπ, 

αλαδσππξψζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Γηνξγαλψζεθαλ αλαδξνκηθέο θαη ζπκκεηείρε ζε 

νκαδηθέο εθζέζεηο, έδσζε δηαιέμεηο θαη, θάπνηεο θνξέο, ζρεδίαζε θαη επηκειήζεθε 

εθζέζεηο άιισλ. Χζηφζν δελ έδεημε πνηέ λα επηζηξέθεη ζην πξφηεξν πάζνο ηνπ γηα ηελ 

ηέρλε, θαη ην ζθάθη παξέκεηλε ε θχξηα ηνπ ελαζρφιεζή ηνπ.. 

ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΟΤ 

ηαλ ν Μαξζέι Νηπζάλ πέζαλε αλνίρηεθε ην εξγαζηήξηφ ηνπ ζην Γθξίλνπηηο Βίιαηδ ηεο 

Νέαο Τφξθεο θαη ν θφζκνο ηεο ηέρλεο έκεηλε απνζβνισκέλνο γηα κία αθφκε θνξά. ην 

εξγαζηήξην αλαθαιχθζεθε ην έξγν ζην νπνίν δνχιεπε ν Νηπζάλ, απφ ην 1946 σο ην 

1966, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απφζπξζήο ηνπ. Σν «EtantDonnes» είλαη έλαο 

«απνδνκεκέλνο πίλαθαο», κηα εγθαηάζηαζε κε ζηνηρεία ζηνλ ρψξν πνπ κπνξεί ν ζεαηήο 

λα δεη κφλνλ απφ κηα ηξχπα ζε κηα πφξηα. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσλία, 

ζρεκαηίδεηαη κηα παξάζηαζε, ζαλ πίλαθαο δσγξαθηθήο: κηα γπκλή γπλαίθα μαπισκέλε, 

δίρσο λα θαίλεηαη ην πξφζσπφ ηεο, έρεη αλνηθηά ηα πφδηα θαη θξαηάεη κηα ιάκπα αεξίνπ 

κπξνζηά ζε έλα ηνπίν.Απφ ηελ αλαθάιπςε ηνπ «EtantDonnes», ακέηξεηνη ζεσξεηηθνί 

έρνπλ εξκελεχζεη θαη επαλεξκελεχζεη ην έξγν θαη έρνπλ απνπεηξαζεί λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ, ν νπνίνο επέιεμε, έπεηηα απφ κηα ζηαδηνδξνκία 

επίζεζεο ζηελ νπηηθή απφιαπζε, λα ηξαγνπδήζεη ην θχθλεην άζκα ηνπ ηφζν ζηε δηάλνηα 

φζν θαη ζην βιέκκα. Δρνληαο πιένλ σο δεδνκέλε ηε ζέζε ηνπ Μαξζέι Νηπζάλ, 

πξσηνπφξνπ θαιιηηέρλε θαη δεηλνχ ζθαθηζηή, ζηελ ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ε επηγξαθή 

ζηνλ ηάθν ηνπ είλαη κάιινλ φ,ηη πεξηκέλεη θαλείο: «Αιισζηε, απηνί πνπ πεζαίλνπλ είλαη 

νη άιινη». 

 

Φξάλζηο Πηθακπηά 
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Ο Φξάλζηο Πηθακπηά (22 Ηαλνπαξίνπ 1879 - 30 Ννεκβξίνπ 1953) ήηαλ 

ζεκαληηθφο Γάιινο δσγξάθνο θαη πνηεηήο, γελλεκέλνο απφ Γαιιίδα κεηέξα 

θαη Ηζπαλφ παηέξα, ν νπνίνο εξγαδφηαλ ζηελ θνπβαληθή πξεζβεία ζην Παξίζη. 

Γελλήζεθε ζην Παξίζη φπνπ θαη ζπνχδαζε ζηελ ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Οη πξψηεο ηνπ 

δεκηνπξγίεο ήηαλ ηδηαίηεξα επεξεαζκέλεο απφ 

ηνλ ηκπξεζηνληζηή δσγξάθν Άιθξεληίζιευ. Σν 1909 είλαη 

ε ρξνληά πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θίλεκα 

ηνπ θπβηζκνχ πνπ ζα ηνλ επεξεάζεη ζεκαληηθά. Λίγν 

αξγφηεξα κάιηζηα (1911) ζα γίλεη κέινο ηεο νκάδαο 

θπβηζηψλ Puteaux φπνπ ζα γλσξίζεη θαη ηνλ Μαξζέι 

Νηπζάλ. 

Σελ πεξίνδν 1913-1915, ηαμηδεχεη ζπρλά ζηε Νέα 

Τφξθε φπνπ ζπκκεηέρεη ζε αβάλ γθαξλη (avant-garde) 

ξεχκαηα θαη πξνσζεί ηελ κνληέξλα ηέρλε ζηελ Ακεξηθή. 

Αξγφηεξα, ην 1916 θαη ελψ βξίζθεηαη ζηελ Βαξθειψλε, 

δεκνζηεχεη ην ληαληατζηηθφ πεξηνδηθφ 391 φπνπ θαη 

εκθαλίδνληαη γηα πξψηε θνξά ηα ιεγφκελα κεραληθά ζρέδηα 

ηνπ. 

Ο Πηθακπηά ζπλέρηζε ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε ην ληαληατζηηθφ θίλεκα 

ην 1919 ζηε Επξίρε θαη ην Παξίζη κέρξη πνπ ην εγθαηέιεηςε γηα λα αθνινπζήζεη 

ηνλ ππεξξεαιηζκφ. Κάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζνπξεαιηζκνχ θαη πεξί 

ηα 1925 ζεκαηνδνηείηαη θαη κηα αιιαγή ζηελ ηερληθή ησλ έξγσλ ηνπ. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1930 ζπλδέεηαη θηιηθά κε ηελ Γεξηξνχδε ηάηλ, ζεκαληηθή κνξθή ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο. Πξηλ ηε ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ επηζηξέθεη ζην Παξίζη 

φπνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε αθεξεκέλε δσγξαθηθή αιιά θαη γξάθεη πνηήκαηα. 

Σν 1949 παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθή αλαδξνκηθή έθζεζε γηα ηνλ Πηθακπηά ζην Παξίζη, 

ζηελ γθαιεξί René Drouin. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Πηθακπηά είλαη ην γεγνλφο φηη πνηέ δελ αθνινχζεζε δνγκαηηθά 

θάπνην ξεχκα ή ηερλνηξνπία ζηε δσγξαθηθή, παξάιιεια φκσο ν ίδηνο, ππήξμε 

πξφδξνκνο ησλ θπξηφηεξσλ ξεπκάησλ ηεο κνληέξλαο ηέρλεο. 

Δίλαη αμηνζεκείσην αθφκα πσο ν Πηθακπηά ππήξμε κεγάινο ζπιιέθηεο απηνθηλήησλ 

(ππνινγίδεηαη φηη πεξηζζφηεξα απφ 150 απηνθίλεηα είραλ πεξηέιζεη ζηελ θαηνρή ηνπ). 

Ο Φξάλζηο Πηθάκπηα είλαη πξηλ απ' φια δσγξάθνο, έλαο δσγξάθνο ηεο αλάκεημεο 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη αλαθνξψλ. Με άιια ιφγηα, έλαο κεηακνληέξλνο δσγξάθνο 

ζα πνχλε πνιινί. Πξφδξνκνο ηνπ ΑληηΓνπφξρνι, αιιά θαη ηνπ Σδεθ Κνπλο, κε ηνλ ηξφπν 

ηνπ λα ζρνιηάδεη ηελ πςειή κέζσ ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο, λα ρξεζηκνπνηεί θσηνγξαθίεο 

παξκέλεο απφ ιατθά πεξηνδηθά θαη πίλαθεο ηεο «πςειήο» δσγξαθηθήο παξάδνζεο ηνπ 

θιαζηθηζκνχ. Να κε δηζηάδεη λα πξνβνθάξεη δηνξγαλψλνληαο ληαληατζηηθάevents θαη 

ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά λα αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε γθαιά γηα ην Καδηλφ θαη γηα ην 

Chateαu de Madrid ησλ Καλλψλ φπνπ έρεη κεηαθνκίζεη απφ ην 1925 κε ηελ πξψηε ηνπ 

ζχδπγν, δψληαο θνζκηθά, αγνξάδνληαο έλα πινίν θαη ηελ πεξίθεκε βίια ηνπ «Chateau de 

Μai». 
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Δρνληαο εηξσλεπηεί θάζε ζεζκηθή θαη εμνπζηαζηηθή θηγνχξα, δσγξαθίδνληαο καχξεο 

κπζηεξηψδεηο καζθνθνξεκέλεο θηγνχξεο («La nuitespagnole», «Dresseurd'animaux» 

1922) ή ραξηησκέλα θνιιάδ απφ θηεξά θαη ζπίξηα (Monstres, 1925), ν δσγξάθνο θιείλεη 

ηνλ θχθιν ηνπ θαιχπηνληαο κηα ζεηξά απφ παιηνχο πίλαθεο κε ρξψκα. Κάζε θηγνχξα έρεη 

πηα εθιείςεη, δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε κνλνρξσκαηηθέο επηθάλεηεο ζπαξκέλεο κε βνχιεο 

(«Points », 1949). 

Ζ ΣΔΥΝΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΗΚΑΜΠΗΑ 

Ζ δσή θαη ε ηέρλε είλαη γηα ηνλ Πηθάκπηα κηα πεξηπέηεηα: «Καλείο πξέπεη λα είλαη λνκάο, 

λα δηαζρίδεη ηηο ηδέεο ζαλ λα ήηαλ ρψξεο ή πφιεηο, λα ηξψεη παπαγάινπο θαη θφηζηθεο λα 

θαηαπίλεη κατκνχδεο δσληαλέο, λα ξνπθάεη ην αίκα θακεινπαξδάιεσλ... Να θνηκάηαη 

παξέα κε γιάξνπο, λα ρνξεχεη κε βφεο... λα θάλεη έξσηα κε ειηνηξφπηα!» (1921). Σίπνηα 

δελ είλαη ζηαζεξφ, θαη δελ πξέπεη λα είλαη, ην κνλαδηθφ πξάγκα 

πνπ έρεη λφεκα είλαη λα ζπλερίδεη θαλείο λα επηλνεί θαη λα 

μεπεξλάεη ηηο επηλνήζεηο ηνπ πξνρσξψληαο θαη αιιάδνληαο 

ζπλερψο, φπσο ε ίδηα ε δσή. Μηα ζηάζε πνπ ζίγνπξα ράξηζε 

ζηνλ θαιιηηέρλε εκπεηξίεο θαη επηηπρίεο, αιιά αλακθηζβήηεηα 

θη έλα κφληκν άγρνο πνπ ζπρλά θαηέιεγε ζε πεξηφδνπο 

θαηάζιηςεο. 

ΚΑΝΓΑΛΟ ΣΑ ΑΛΟΝΗΑ ΣΟΤ ΠΑΡΗΗΟΤ 

Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70είλαη γλσζηφο ζην 

θνηλφ θπξίσο γηα ηα έξγα ηνπ ηεο ιεγφκελεο πεξηφδνπ «ληαληά» 

(1915-1922). Παξνπζηάδνληαο κηα ζεηξά απφ πίλαθεο πνπ 

αλαπαξήγαγαλ κε δσγξαθηθφ ηξφπν ζρέδηα κεραλψλ πνπ 

αληέγξαθε απφ εθιατθεπκέλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ν 

Πηθάκπηα είρε ηφηε θεξδίζεη θαηά θάπνην ηξφπν ηηο εληππψζεηο δεκηνπξγψληαο ζθάλδαιν 

ζηα «αιφληα» ηνπ Παξηζηνχ, ηηο επνρηθέο εθζέζεηο ηεο πξσηεχνπζαο, φπνπ νη λένη 

θαιιηηέρλεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ γλσζηνί ζην θνηλφ, αιιά θαη φπνπ 

πξσηνέθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο νη πξσηνπνξηαθέο ηάζεηο. 

Δίλαη επίζεο γλσζηφο σο ν δσγξάθνο πνπ θηινμέλεζε ζην Παξίζη ηνλ ηδξπηή ηνπ 

θηλήκαηνο «ληαληά» ζηε Επξίρε, ΣξίζηαλΣδάξα. Χο θίινο ηνπ Μαξζέι Νηηζάλ κε ηνλ 

νπνίν κνηξάζηεθε, ηελ ίδηα «δηαζηξνθή» λα θηηάρλνπλ πίλαθεο θαη θαηαζθεπέο -

«παξσδίεο ηνπ έξσηα θαη ηεο ηέρλεο»- φπνπ αλακεηγλχνληαλ νξγαληθέο θαη κεραληθέο 

κνξθέο, ζηηο νπνίεο έδηλε ζπρλά ηίηινπο πξνεξρφκελνπο απφ ηηο ξνδ ζειίδεο ησλ 

ιαηηλνγελψλ θαη μεληθψλ ιέμεσλ ηνπ PetitLarousse. Αλεθδνηνινγηθφ παξακέλεη ην 

ζθάλδαιν πνπ πξνθιήζεθε ζην Salond' Automne ηνπ 1921, φηαλ θάπνηνο 

δεκνζηνγξάθνο απνθάιπςε ην αθξηβέο ζρέδην ηνπξκπίλαο πάλσ ζην νπνίν είρε βαζηζηεί 

ν πίλαθαο «LesYeuxchauds» («Σα Εεζηά κάηηα»). Ζ απνζηνιή ηεο δσγξαθηθήο δελ είλαη 

πιένλ λα αληηγξάθεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αιιά λα κεηαθέξεη κηα ηδέα, απαληάεη ν 

Πηθάκπηα, «ν δσγξάθνο θάλεη κηα επηινγή ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα κηκείηαη. Ζ 

παξακφξθσζε απηήο ηεο επηινγήο απνηειεί ηελ ηέρλε». 
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ΑΓΝΩΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ 

Πξνζθείκελνο ησλ ζνπξεαιηζηψλ θαη έπεηηα πξνβνθάηνξαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Αληξέ 

Μπξεηφλ φπσο θαη θάζε πξσηνπνξίαο, ν Πηθάκπηα παξακέλεη άγλσζηνο φζνλ αθνξά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ, γεγνλφο πνπ έξρνληαη λα επαλνξζψζνπλ κηα ζεηξά απφ 

κειέηεο θαη δεκνζηεχζεηο, αιιά θαη κηα κεγάιε αλαδξνκηθή έθζεζε πνπ ηνπ αθηεξψλεη 

ην 1976 ην Κέληξν Πνκπηληνχ: γηα πξψηε θνξά απνθαζίζηαληαη επίζεκα νη πεξίνδνη ησλ 

Transparences ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30. Πξφθεηηαη γηα κεγάινπο πίλαθεο κε 

ζέκαηα παξκέλα απφ ηελ θιαζηθή ή θαη ηελ αλαγελλεζηαθή παξάδνζε (Μπνηηηζέιη, 

Πηέξν ληε ια Φξαληζέζθα) θαη απφ ηε κπζνινγία ηεο Βίβινπ (Ηνπδήζ, αιψκε), φπνπ νη 

εηθφλεο παξαηίζεληαη ε κία πάλσ ζηελ άιιε ζαλ δηαθάλεηεο, κε θσηνγξαθηθφ ή 

θηλεκαηνγξαθηθφ ηξφπν. ΄H ε ζεηξά ησλ πνιχ ξεαιηζηηθψλ «Γπκλψλ» ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'40, κέρξη ηφηε θαηεγνξηνπνηεκέλεο σο ππεξβνιηθά αληηδξαζηηθέο θαη θηηο πεξίνδνη γηα 

λα ηνπο δνζεί δεκνζηφηεηα. H πξψηε αίζνπζα ηεο έθζεζεο ππελζπκίδεη επίζεο φηη γηα 

δέθα πεξίπνπ ρξφληα ν Πηθάκπηα (1902-1912) «κηκείηαη» ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, θπξίσο 

ηνλ Πηζαξφ θαη ηνλ ίζιετ, δσγξαθίδνληαο ηνπία ζηε θχζε, ηα νπνία φκσο αληηγξάθεη σο 

επί ην πιείζηνλ απφ θσηνγξαθίεο θαη ηνπξηζηηθέο θαξη πνζηάι. Αθνινπζεί κηα ζχληνκε 

πεξίνδνο επεξεαζκέλε απφ ηνλ θπβηζκφ, ε ιεγφκελε «νξθηθή», φπνπ πξνζπαζεί, λα 

κεηαθέξεη ζηνλ πίλαθα ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαη εκπεηξίεο φπνπ αλακεηγλχεηαη θαη ε 

κνπζηθή. 

 

Αλξί Μαηίο 

 

Ο Αλξί Μαηίο (πιήξεο φλνκα Henri ÉmileBenoîtMatisse, 31 Γεθεκβξίνπ 1869 Ŕ 3 

Ννεκβξίνπ 1954) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Γάιινπο δσγξάθνπο ηνπ 20νπ 

αηψλα. Θεσξείηαη ηδξπηήο ηνπ θαιιηηερληθνχ θηλήκαηνο ηνπ θσβηζκνχ θαζψο θαη κία 

απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κνξθέο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο. 
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Εσή θαη έξγν 

Ο Μαηίο γελλήζεθε ζηελ επαξρία Λε Καηψ-Κακπξεδί (LeCateau-Cambrésis ηεο βφξεηαο 

Γαιιίαο ελψ κεγάισζε ζηελ πεξηνρή Μπνέλ-ελ Βεξκαληνπά (Bohain-en-Vermandois). 

πνχδαζε λνκηθά ζην Παξίζη φπνπ κεηαθφκηζε ην 1887 θαη αθνχ απέθηεζε ηελ 

δηθεγνξηθή άδεηα εξγάζηεθε γηα έλα δηάζηεκα σο ζπκβνιαηνγξάθνο ζηελ γελέηεηξά ηνπ. 

Σν 1891 πξνζβιήζεθε απφ αζζέλεηα θαη θαηά ην ζηάδην ηεο αλάξξσζήο ηνπ ήξζε γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηε δσγξαθηθή. Σελ ίδηα ρξνληά επηζηξέθεη ζην Παξίζη φπνπ 

ζπνπδάδεη ζηελ αθαδεκία ηερλψλ Julian, καζεηήο ηνπ Οληηιφλ Ρεληφλ (OdilonRedon) 

θαη ηνπ Γθπζηάβ Μνξψ. 

 

Ο Μαηίο παξάγεη ηνπο πξψηνπο ηνπ πίλαθεο επεξεαζκέλνο απφ ηα έξγα ησλ εδάλ, 

Γθσγθέλ, βαλ Γθνγθ, αιιά θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ηαπσληθή ηέρλε. Ζ κεζνδνινγία 

ηνπ πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, αξρηθά ηελ αλεμάξηεηε επεμεξγαζία επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα θαη ζην ηειηθφ κφλν ζηάδην ηελ αλάκημή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή 

ηεο ηειηθήο ζχλζεζεο. Ζ ηερλνηξνπία ηνπ Μαηίο είλαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην θίλεκα 

ησλ θσβηζηψλ. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ ήηαλ δηαλζηζκέλε ζπλήζσο κε έληνλα, θσηεηλά 

ρξψκαηα θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ πξνζσπνγξαθίεο, εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ζέκαηα 

λεθξήο θχζεο. 

 

Ζ πξψηε νκαδηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1901 ελψ ε 

πξψηε αηνκηθή ηνπ έθζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1904. Σα επφκελα ρξφληα ηαμηδεχεη ζε 

πνιιέο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Σελ πεξίνδν 1908-1912 εθζέηεη επίζεο πνιιά έξγα ηνπ ζε 

Μφζρα, Βεξνιίλν, Μφλαρν θαη Λνλδίλν. 

Αλ θαη ην θίλεκα ησλ θσβηζηψλ, ηνπ νπνίνπ απνηειεί εγεηηθή κνξθή, ράλεη ηελ αίγιε 

ηνπ κεηά ην 1906, ν ίδηνο ν Μαηίο γλσξίδεη ζεκαληηθή θαιιηηερληθή αλαγλψξηζε κε ηα 

έξγα πνπ παξάγεη ηελ πεξίνδν 1906-1917 ηα νπνία μεθεχγνπλ απφ ηα φξηα ηνπ 

θσβηζκνχ. 

Ο Μαηίο ζπλδέζεθε θηιηθά κε ηνλ Πάκπιν Πηθάζν αλ θαη κεηαμχ ηνπο ππήξρε πάληα θαη 

ην ζηνηρείν ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Απφ ην 1917 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ν Μαηίο έδεζε ζηελ πφιε ηκηέ 

(Cimiez), ζεκεξηλφ πξνάζηην ηεο Νίθαηαο (Nice). Σν 1941 δηαγλψζηεθε πσο πάζρεη απφ 

θαξθίλν θαη έλα κέξνο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηεο δσήο ηνπ αλαγθάζηεθε λα ην πεξάζεη 

ζε αλαπεξηθή θαξέθια. Παξά ην γεγνλφο απηφ, δελ εγθαηέιεηςε ην έξγν ηνπ, αληηζέησο 

αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιάδ, κέζσ ηεο νπνίαο θαηάθεξε λα παξαγάγεη 

κεξηθά απφ ηα ηδηαίηεξα αλαγλσξίζηκα ζήκεξα έξγα ηνπ.  
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Σν πξψηκν έξγν ηνπ, ην νπνίν μεθίλεζε λα εθζέηεη ην 1895, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

ζηεγλή αθαδεκατθή γλψζε, ε νπνία ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηα ζρέδηά ηνπ. 

Αλαθαιχπηνληαο φκσο ηα θαιιηηερληθά θηλήκαηα πνπ ζπλππήξραλ ή δηαδέρηεθαλ ην έλα 

ην άιιν, φπσο ν λενθιαζηθηζκφο, ν ξεαιηζκφο, ν ηκπξεζηνληζκφο, θαη ν λεν-

ηκπξεζηνληζκφο, άξρηζε λα πεηξακαηίδεηαη κε κηα πνηθηιία απφ ζηπι, ρξεζηκνπνηψληαο 

λέα είδε ζηηο πηλειηέο ηνπ, πξνζζέηνληαο θσο, γηα λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ 

εηθαζηηθή γιψζζα.  

ηελ παιέηα θαη ηελ ηερληθή ηνπ, ην πξψηκν έξγν ηνπ Μαηίο είρε επηξξνέο ηεο 

παιαηφηεξεο γεληάο ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ: Δληνπάξ Μαλέ θαη Πνι εδάλ. Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1904, θαηά ηελ επίζθεςε ζηνλ θίιν ηνπ θαιιηηέρλε Πνι ηληάθ ζην αλ 

Σξνπέ, ν Μαηίο αλαθάιπςε ην ιακπξφ θσο ηεο λφηηαο Γαιιίαο, ην νπνίν αξγφηεξα, 

ζπλέβαιε ζε κηα πνιχ πην θσηεηλή παιέηα. Οη πίλαθεο κε ηα θσηεηλά ρξψκαηα άξρηζαλ 

λα πνιιαπιαζηάδνληαη κεηά ην 1917, φηαλ ν ίδηνο πεξλνχζε πνιχ ρξφλν ζηε γαιιηθή 

Ρηβηέξα, ζηε Νίθαηα. Δθείλε ηελ επνρή αληαλαθιά ζην έξγν ηνπ ην αηζζεζηαθφ ρξψκα 

ηνπ πεξηβάιινληφο. Σφηε νινθιεξψλεη θαη νξηζκέλα απφ ηα πην ζπλαξπαζηηθά έξγα ηνπ. 

Κχξην αληηθείκελν παξέκεηλε ε γπλαηθεία θηγνχξα ή κηα δνχια ληπκέλε κε αλαηνιίηηθε 

θνξεζηά.  

 

Έξγα 

 Αθζνλία, εξεκία θαη απφιαπζε , Παξίζη, Μνπζείν Οξζέ 

 Ο ρνξφο , Αγία Πεηξνχπνιε, Δξκηηάδ   

 

Μεγαιχηεξε απινπνίεζε ησλ κνξθψλ. Οη κνξθέο έρνπλ ηα εληειψο βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζψκαηνο θαη βξίζθνληαη ζε έλαλ εληειψο αθαζφξηζην ρψξν κεηαμχ 

νπξαλνχ θαη γεο. ην ζπγθεθξηκέλν ρνξφ βιέπνπκε ηνλ άλζξσπν απαιιαγκέλν απř 

νηηδήπνηε , ε ίδηα ε κνξθή είλαη απαιιαγκέλε απφ θνπζηνχκηα ( ζπκβνιίδνπλ ηελ 

παξάδνζε). Γηγαληφζσκεο θηγνχξεο παξαζχξνληαη ζε έλαλ αέλαν ζηξνβηιηζκφ. Μαο 

ζπκίδεη ζθελέο απφ ηελ αξραηφηεηα, απφ ηηο ηειεηέο πξνο ηηκήλ ηνπ Γηνλχζνπ θαη ηνλ 

εθζηαηηθφ ρνξφ. Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρνξνχ πνπ βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα είλαη 

ε νκαδηθφηεηα. Ο άλζξσπνο θηλείηαη ζε κηα νκάδα. Ο θχθινο πνπ είλαη πηαζκέλνη 

αλαθέξεηαη ζηνλ θχθιν ηεο δσήο. Γελ καο ελδηαθέξνπλ ηα θνπζηνχκηα , εζηηάδνπκε ζηελ 

νπζία ηνπ ρνξνχ. Ο ζχγρξνλνο ρνξφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ άλζξσπν λα βξεζεί ζε 

κηα άιιε δηάζηαζε. Βιέπνπκε πψο ν άλζξσπνο κπνξεί λα αλέιζεη κέζα απφ ην ρνξφ. 
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 Σν θνθθηλν  δσκαηην 

 

 

Ο πίλαθαο άξρηζε  ηελ άλνημε ηνπ 1908 ζε κπιε βάζε, κεηαηξάπεθε φκσο ην επφκελν 

έηνο, ζχκθσλα κε κηα αξκνλία θφθθηλσλ ηφλσλ. Οη θσβηζηηθέο εκπεηξίεο ηνπ Μαηίο 

επηθαζνξίδνληαη απφ ηηο «ζθέςεηο» ηνπ πάλσ ζην ρξψκα. 
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Οη εκαληηθόηεξνη Έιιελεο Εσγξάθνη ηνπ 20νπ αηώλα 

ΝΗΚΟΦΟΡΟ ΛΤΣΡΑ 

 

Ο Νηθεθφξνο Λχηξαο (Πχξγνο Σήλνπ, 1832 Ŕ Αζήλα, 13 Ηνπλίνπ1904) ήηαλ έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο δσγξάθνπο θαη δαζθάινπο ηεο δσγξαθηθήο θαηά ηνλ 19ν 

αηψλα. Θεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ θαη 

πξσηνπφξνο ζηελ δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Καιψλ Σερλψλ ζηελ Διιάδα. Ζ 

πνιπζήκαληε ηέρλε ηνπ θαιχπηεη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πξψηνπ αηψλα ηεο ειιεληθήο 

αλαγέλλεζεο. 

Ο Νηθεθφξνο Λχηξαο ήηαλ γηνο ελφο 

ιατθνχ καξκαξνγιχπηε, ν νπνίνο 

πεξηπιαλήζεθε ζ' φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο 

ησλ Βαιθαλίσλ αλαδεηψληαο ηελ ηχρε ηνπ 

θαη ηειηθά θαηέιεμε ζηελ Σήλν. Ο 

παηέξαο κεηέδσζε ζην γην ηνπ ηε κεγάιε 

αγάπε ηνπ πξνο ηελ θαιιηηερλία θαη ν 

Νηθεθφξνο Λχηξαο απφ κηθξή ειηθία είρε 

εθπιήμεη κε ην πινχζην ηαιέλην ηνπ φζνπο 

έηπρε λα ηνλ γλσξίζνπλ. 

Σν 1850, ζε ειηθία δεθανθηψ εηψλ, πήγε 

ζηελ Αζήλα καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη 

γξάθηεθε ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ (ε 

κεηέπεηηα Αλσηάηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ). ην ρνιείν ησλ Σερλψλ, 

ζπνχδαζε δσγξαθηθή κε δαζθάινπο 

ηνλ Γεξκαλφ δηεπζπληή ηεο ρνιήο, 

Λνπδνβίθν Θείξζη), ηνπο αδεξθνχο 

Μαξγαξίηε θαη ηνλ Ηηαιφ Ραθθαέιν 

Σζέθθνιη. Ο Θείξζηνο ζπγθηλεκέλνο απφ 

ην πξψηκν θνχλησκα ηεο θαιιηηερληθήο 

ηδηνθπΐαο ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, ηνλ πήξε 

ππφ ηελ ηδηαίηεξε θαη παηξηθή πξνζηαζία ηνπ θαη ηνλ θαζνδήγεζε κε επηηπρία ζην δξφκν 

ηεο κεγάιεο θαξηέξαο. Με ηελ απνθνίηεζή ηνπ, ην 1856, ν Νηθεθφξνο Λχηξαο αλέιαβε 

λα δηδάμεη ην κάζεκα ηεο ηνηρεηψδνπο Γξαθήο ζην ίδην ίδξπκα. Σν 1860, κε ππνηξνθία 

ηνπ βαζηιηά ζσλα, πήγε ζην Μφλαρν γηα λα ζπνπδάζεη ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία ησλ 

Καιψλ Σερλψλ θαη έηζη βξέζεθε ζηελ θαξδηά ηεο επξσπατθήο θαιιηηερληθήο δσήο. Σελ 

επνρή εθείλε, ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Βαπαξίαο δσληάλεπε μαλά ν αζελατθφο 5νο αηψλαο 

π.Υ.. Ζ ηέρλε, πνπ είρε πεγή ηνλ αξραίν θιαζηθηζκφ, βξηζθφηαλ ζηελ αθκή ηεο. Μέζα ζ' 

απηή ηε ρνιή θαη κε δάζθαιφ ηνπ ηνλ Καξι θνλ Πηιφηπ , ν νπνίνο ήηαλ βαζηθφο 

εθπξφζσπνο ηεο ηζηνξηθήο ξεαιηζηηθήο δσγξαθηθήο ζηε Γεξκαλία, ν Νηθεθφξνο Λχηξαο 

αλέπηπμε ζηεξεέο ξίδεο γηα ηελ θαηνπηλή ηνπ εμέιημε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1832
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1850
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1856
https://el.wikipedia.org/wiki/1860
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Σν 1862, κε ηελ έμσζε ηνπ βαζηιηά ζσλα, ην ειιεληθφ θξάηνο δηέθνςε ηελ ππνηξνθία 

πνπ ηνπ ρνξεγνχζε, αιιά ν εχπνξνο βαξψλνο ηκψλ ίλαο, πξέζβεο 

ηεο Διιάδαο ζηε Βηέλλε, αλέιαβε ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1865, 

ιίγν πξηλ αλαρσξήζεη γηα ηελ Διιάδα, ζπλάληεζε ηνλ θίιν ηνπ Νηθφιαν Γχδε, πνπ κφιηο 

είρε θζάζεη ζην Μφλαρν γηα λα ζπνπδάζεη θαη απηφο θνληά ζηνλ Πηιφηπ. Μαδί κε 

ηνλ Γχδε επηζθέθζεθαλ εθζέζεηο θαη κνπζεία θαη πήγαλ γηα ιίγεο εκέξεο ζηηο εμνρέο ηνπ 

Μνλάρνπ, ζε γξαθηθά ρσξηά ηεο Βαπαξίαο. 

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα, ν Λχηξαο δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζην ρνιείν Καιψλ 

Σερλψλ, ζηελ έδξα ηεο Εσγξαθηθήο, ηελ νπνία θαηείρε γηα 38 νιφθιεξα ρξφληα 

δηδάζθνληαο κε ππνδεηγκαηηθή επζπλεηδεζία θαη δήιν. Σν 1873, ζπληξνθηά κε ηνλ Γχδε, 

έθαλε έλα ηξίκελν ηαμίδη ζηε κχξλε θαη ηε Μηθξά Αζία, φπνπ πινχηηζε ην ηαιέλην ηνπ 

κε ηζρπξέο θαη θσηεηλέο εληππψζεηο θαη κε ην ξπζκφ ελφο άιινπ θφζκνπ. Δθεί 

πξνζπάζεζε λα γλσξίζεη ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε Αλαηνιή πάλσ ζηνλ θιαζηθηζκφ, ψζηε 

λα κπνξέζεη λα κειεηήζεη ην βπδαληηλφ ξπζκφ πνπ γελλήζεθε απφ ηελ έλσζε ηνπ 

θιαζηθηζκνχ κε ηελ αξαβηθή ηέρλε.  

Σνλ επφκελν ρξφλν (1874) πήγε πάιη ζην Μφλαρν θαη επέζηξεςε ζηελ Αζήλα 

ηνλ Απξίιην ηνπ 1875. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1876, καδί κε ηνλ Γχδε, αλαρψξεζε θαη πάιη 

γηα ην Μφλαρν θαη ην Παξίζη. Σν 1879 επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην θαη ηνλ ρεηκψλα ηνπ 

ίδηνπ έηνπο παληξεχηεθε ηελ Δηξήλε Κπξηαθίδε, θφξε εκπφξνπ απφ ηε κχξλε. Σνλ 

επφκελν ρξφλν γελλήζεθε ην πξψην απφ ηα έμη παηδηά ηνπο, ν Αληψληνο. Αθνινπζνχλ 

ηέζζεξηο αθφκα γηνη ŕ ν Νηθφιανο, ν ζσλ, ν Πεξηθιήο θαη ν Λχζαλδξνο ŕ θαη κία 

θφξε, ε Υξπζαπγή. Ο γηνο ηνπ Νηθφιανο έγηλε θη απηφο δσγξάθνο κε πινχζην θαη πνιχ 

ζεκαληηθφ έξγν. 

Ο Λχηξαο εξγάζηεθε επζπλείδεηα θαη σο δσγξάθνο θαη σο θαζεγεηήο ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ θαη γλψξηζε λσξίο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ δφμα. Οη αλεμάληιεηνη ζεζαπξνί ηεο 

ςπρήο ηνπ, ε επαηζζεζία θαη ε επξχηεηα ηεο θαιιηηερληθή ηνπ ηδηνζπγθξαζίαο, έθαλαλ 

γφληκε ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ιακπξά, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζεκαληηθφηεξνη θαιιηηέρλεο ηεο λεφηεξεο Διιάδαο ππήξμαλ καζεηέο ηνπ. Κνληά ηνπ 

καζήηεπζαλ πνιινί δσγξάθνη, πνπ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο θαη 

δηαθξίζεθαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο, ν Πνιπρξφλεο Λεκπέζεο, 

ν Πεξηθιήο Παληαδήο, ν Γεψξγηνο Ρντιφο θαη ν Νηθφιανο Βψθνο. 

Πέζαλε ζε ειηθία 72 εηψλ ην θαινθαίξη ηνπ 1904, κεηά απφ ζχληνκε αζζέλεηα πνπ 

εηθάδεηαη φηη νθεηιφηαλ ζε δειεηεξίαζε απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ ρξσκάησλ. Λίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα, ηελ έδξα ηνπ ζην ρνιείν Καιψλ Σερλψλ (Πνιπηερλείν), αλέιαβε ν 

παιαηφο καζεηήο ηνπ Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο. 

Σν δσγξαθηθό ηνπ έξγν 

ην πινχζην θαη απέξαλην έξγν ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, απφ ηα πξψηα παηδηθά 

ζρεδηαγξάκκαηά ηνπ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ηνπ πίλαθα, βιέπεη θαλείο κηα δηαξθή εμέιημε. 

πλερψο αλεβαίλεη, πξνζπαζψληαο λα θηάζεη ζηελ ηδαληθή ηειεηφηεηα. Καηά ηελ πεξίνδν 

πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ Πηιφηπ ζην Μφλαρν, ν Λχηξαο αζρνιήζεθε κε ηελ ιεγφκελε 

«ηζηνξηθή δσγξαθηθή» κε ζέκαηα παξκέλα απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία. ηελ πεξίνδν ηνπ Μνλάρνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη πίλαθέο ηνπ: Ο 

https://el.wikipedia.org/wiki/1862
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1865
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1874
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1875
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1876
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1879
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%8A%CE%BB%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
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απαγρνληζκόο ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄, Η Πελειόπε δηαιύεη ηνλ ηζηό ηεο, Η 

Αληηγόλε εκπξόο ζην λεθξό Πνιπλείθε. 

1.Ο απαγρνληζκόο ηνπ 

Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ 

Δ’ 

 

 

 

 

 

2.Ζ Αληηγόλε εκπξόο 

ζην λεθξό Πνιπλείθε. 

 

 

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζηελ Διιάδα, άξρηζε 

λα αζρνιείηαη κε 

πξνζσπνγξαθίεο. Ο 

θαηαμησκέλνο Λχηξαο 

ήηαλ απφ ηα πην δεκνθηιή πξφζσπα ζηνπο αζελατθνχο θαιιηηερληθνχο θχθινπο ηεο 

επνρήο ηνπ. πκκεηείρε θαη ηηκήζεθε ζε πάκπνιιεο εθζέζεηο: ζηηο παλειιήληεο εθζέζεηο 

ζην Εάππεην, ηηο παγθφζκηεο εθζέζεηο ηνπ Παξηζηνχ (1855, 1867, 1878, 1889 θαη 1900), 

ηελ παγθφζκηα έθζεζε ηεο Βηέλλεο (1873), θαη ηηο εθζέζεηο πνπ νξγάλσλε ηαθηηθά ν 

Καιιηηερληθφο χιινγνο Παξλαζζφο. Χο επίζεκνο πξνζσπνγξάθνο ηεο πςειήο 

θνηλσλίαο ηεο Αζήλαο θηινηέρλεζε νιφζσκα κλεκεηαθά πνξηξέηα κειψλ ησλ 

νηθνγελεηψλ εξπηέξε, Καπηαηδφγινπ, δηεπζπληψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη άιισλ 

επηθαλψλ Αζελαίσλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πην ζεκαληηθά δείγκαηα ηεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο ηνπ 19νπ αη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, νη βηνηηθέο αλάγθεο ήηαλ πνπ 

ππνρξέσζαλ ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα λα δσγξαθίδεη πξνζσπνγξαθίεο εμερφλησλ 

πξνζψπσλ. Έηζη, κνινλφηη είλαη αξηζηνπξγεκαηηθέο, δελ ήηαλ απηέο ζηηο νπνίεο ν 

Λχηξαο έθιεηλε κέζα ηε ςπρή ηνπ. 

Ζ θαιιηηερληθή δχλακε ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα βξίζθεηαη κέζα ζηνπο εζνγξαθηθνχο ηνπ 

πίλαθεο, ζηηο εθπιεθηηθέο εθείλεο ζπλζέζεηο, κε ζέκαηα ηεο δσήο ζην ρσξηφ θαη ηελ 

πφιε, πνπ αθηηλνβνινχλ νιφθιεξε ηε ζέξκε θαη ηε θσηεηλή ηνπ αγάπε γηα ηελ ειιεληθή 

δσή θαη ην αγλφ ειιεληθφ ζπίηη. Σα γξαθηθά έζηκα θαη ηα ζηηγκηφηππα ελέπλεπζαλ 

κεξηθά απφ ηα πιένλ γλσζηά εζνγξαθηθά έξγα ηνπ:  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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Ψαξηαλό κνηξνιόη, Παηδί πνπ ζηξίβεη ηζηγάξν, Η αλακνλή, Ο θαθόο έγγνλνο, Η 

θιεκκέλε, ην Μεηά ηελ πεηξαηείαλ, Η αξξαβωληαζκέλε, Σν ιηβάληζκα, Η νξθαλή, Σα 

άλζε ηνπ επηηαθίνπ, Ο όξζξνο, Ο γαιαηάο, Σν θίιεκα, Σν απγό ηνπ Πάζρα, Ο 

κάγθαο θαη θπξίσο Σα θάιαληα απνηεινχλ ηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξα έξγα ηνπ Λχηξα. 

Οη εζνγξαθίεο ηνπ Λχηξα, είδνο ζην νπνίν ζεσξείηαη εηζεγεηήο, αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

θπξίαξρε ηδενινγία ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο επνρήο θαη ζην γεληθφ αίηεκα γηα ηελ 

απφδεημε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ. Σα ηαμίδηα ηνπ ζηε Μηθξά Αζία θαη 

ηελ Αίγππην πινχηηζαλ ηνπο πίλαθέο ηνπ κε αξαπάθηα, θειάρεο, ρφηδεο θαη άιια ζηνηρεία 

ηνπ ηεο πξνζθηινχο ζηελ Γχζε κπζηεξηαθήο Αλαηνιήο. Σα έξγα ησλ ηειεπηαίσλ ηνπ 

ρξφλσλ δηαπλένληαη απφ ηελ κειαγρνιία ησλ γεξαηεηψλ, απφ ζξεζθεπηηθέο αλεζπρίεο 

θαη κελχκαηα ζαλάηνπ. Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, αζθεηηθέο θαη καπξνληπκέλεο 

ππάξμεηο κε θέξηλα πξφζσπα πήξαλ ηελ ζέζε ησλ ιπγεξφθνξκσλ θνξηηζηψλ. Ζ 

πνιχρξνλε ζεηεία ηνπ σο θαζεγεηή ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο. Αλ θαη πξνζθνιιεκέλνο πάληα ζηηο 

αξρέο ηνπ αθαδεκατζκνχ ηεο ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ θαη αλεπεξέαζηνο απφ ην ξεχκα 

ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, εληνχηνηο πξνέηξεπε πάληα ηνπο καζεηέο ηνπ λα είλαη αλνηρηνί ζηηο 

λέεο ηάζεηο 

 

 

 

 

  Σα θάιαληα 

Χο θαιιηηέρλεο θαη σο δάζθαινο, ν Λχηξαο ζεκάδεςε ηελ πνξεία ηεο 

λενειιεληθήο δσγξαθηθήο. «Ζ αγάπε πξνο ην σξαίνλ είλαη ε γέθπξα κεηαμχ Θενχ θαη 

αλζξψπνπ», έιεγε. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΑΡΘΔΝΖ 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο (Αιεμάλδξεηα Αηγχπηνπ, 10 Μαΐνπ 1878 - Αζήλα, 25 

Ηνπιίνπ 1967) ήηαλ δηαθεθξηκέλνο Έιιελαοδσγξάθνο, πνπ κε ην έξγν ηνπ έθεξε 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηα εηθαζηηθά δξψκελα ηεο Διιάδαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα 

 

Γελλεκέλνο ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ απφ παηέξα 

Έιιελα θαη κεηέξα Ηηαιίδα, ν Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο 

απέθηεζε ζηέξεε παηδεία 

(κηινχζεθαηέγγξαθε ηηαιηθά, γεξκαληθά, γαιιηθά, αγγιηθά θαη ειιεληθά). Απφ 

ην 1895 έσο ην 1903 ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο Βηέλλεο, 

έλα απφ ηα θέληξα ηνπ λεσηεξηζκνχ, θνληά ζηνλ Γεξκαλφ δσγξάθν Καξι 

Νηίθελκπαρ θαη παξάιιεια παξαθνινχζεζε καζήκαηα κνπζηθήο ζην Χδείν ηεο πφιεο. 

ηε Βηέλλε πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε έθζεζε έξγσλ ηνπ ην 1899 , ελψ ηνλ ακέζσο 

επφκελν ρξφλν (1900) εμέζεζε έξγα ηνπ θαη ζηελ Αζήλα
.
 

Σν 1903 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα. Πξαγκαηνπνίεζε 

ηαμίδηα ζηελ Καβάια θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ελψ έσο ην 1907 έδεζε ζηνλ Πφξν, 

φπνπ θηινηέρλεζε ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Σν 1908 θηινηέρλεζε 

ηηο αγηνγξαθίεο ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Κάηξν. 

Σν 1909 παληξεχηεθε ηελ Ηνπιία Βαιζακάθε, γφλν αξρνληηθήο νηθνγέλεηαο 

ηεο Κεθαινληάο, ε νπνία ηνπ αθνζηψζεθε κε ηξφπν απφιπην θαη ζπγθηλεηηθφ 

"δαλείδνληαο" αθφκα θαη ηε θσλή ηεο φηαλ εθείλνο απνθάζηζε λα απνζπξζεί ζε έλαλ 

θφζκν ζησπήο. Απφ ην 1909 έσο ην 1914, ν Παξζέλεο έδεζε ζην Παξίζη, φπνπ κπήζεθε 

ζηνλ κεηατκπξεζηνληζκφ γηα λα δηακνξθψζεη ηειηθά ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ χθνο. ην 

Παξίζη ζπκκεηείρε ζε εθζέζεηο δσγξαθηθήο πεηπραίλνληαο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο 

(βξαβείν γηα ηνλ πίλαθα Ζ πιαγηά, 1910, θαη πξψην βξαβείν ζε έθζεζε ζξεζθεπηηθήο 

ηέρλεο γηα ηνλ πίλαθα Ο Δπαγγειηζκόο, 1911). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1899
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
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Η πιαγηά                                                              Ο Δπαγγειηζκόο 

 

 

 

Σν 1911 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα φπνπ γλσξίζηεθε κε ζεκαληηθνχο Έιιελεο 

δηαλννχκελνπο, φπσο ν Κσλζηαληίλνο Θενηφθεο θαη ν Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο, ελψ 

αξρηθά εκθαλίδεηαη σο κέινο ηεο πληξνθηάο ησλ Δλληά. Σν 1917 εγθαηαζηάζεθε 

νξηζηηθά ζηελ Αζήλα θαη καδί κε ηνλ Νηθφιαν Λχηξα, ηνλ Κσλζηαληίλν Μαιέα, 

ηνλ Θεφθξαζηξν Σξηαληαθπιιίδε θαη άιινπο δσγξάθνπο ίδξπζε ηελ Οκάδα «Σέρλε», κε 

ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπληεξεηηθνχ αθαδεκατζκνχ πνπ ηφηε εμαθνινπζνχζε λα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
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επηθξαηεί ζηελ αζελατθή θαιιηηερληθή δσή. Ζ Οκάδα «Σέρλε» ζπλδένληαλ κε ην Κφκκα 

Φηιειεπζέξσλ, επεηδή επξφθεηην γηα θίλεκα εθζπγρξνληζηηθφ
.
 

Σν 1919, αλαηέζεθε ζηνλ Παξζέλε ε αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ 

ζην Παιαηφ Φάιεξν. Σν 1920 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε κεγάιε έθζεζή ηνπ 

ζην Εάππεην κε πεξηζζφηεξνπο απφ 240 πίλαθεο. Ζ θήκε ηνπ είρε ήδε αξρίζεη λα 

κεγαιψλεη θαη έηζη νη δηαθξίζεηο άξρηζαλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη. Σελ ίδηα ρξνληά 

ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο ηνχ απέλεηκε ην Αξηζηείν ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλψλ (γηα 

ηνλ Δπαγγειηζκό). Ζ πξψηε ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα θαζεγεηήο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

(1923) απνξξίθζεθε απφ ην ζπληεξεηηθφ θαηεζηεκέλν. Σελ ζέζε θαηέθηεζε, ηειηθά, κε 

εηδηθφ λφκν, ην 1929. ηελ νδφ Ρνβέξηνπ Γθάιη 40 ζηνπο πξφπνδεο 

ηεο Αθξφπνιεο έθηηζε ην πεξίθεκν ζπίηη ηνπ, πνπ ζρεδίαδε κε ηνλ Γεκήηξε Πηθηψλε, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Μπάνπρανπο. ην εξγαζηήξηφ ηνπ ζηελ Αλσηάηε ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ έζπεπζαλ λα εγγξαθνχλ 

θνηηεηέο ζπνπδαίνη κεηέπεηηα Έιιελεο 

δσγξάθνη (Γηάλλεο 

Σζαξνχρεο, Νίθνο,Δγγνλφπνπινο, Γηακαληήο 

Γηακαληφπνπινο, Ρέα Λενληαξίηνπ, θ.ά.), κε 

ηνπο νπνίνπο, θαζψο θαη κε φζνπο 

αθνινχζεζαλ, ν Παξζέλεο δεκηνχξγεζε ζρέζε 

ζηελή ζηεξηδφκελε ζηνλ βαζχ ζεβαζκφ πνπ 

ελέπλεε. 

Σν 1937 ηηκήζεθε κε ην ρξπζφ βξαβείν ηεο 

Γηεζλνχο Έθζεζεο ηνπ Παξηζηνχ γηα ην έξγν 

ηνπ  

←Ο Ηξαθιήο κάρεηαη κε ηηο Ακαδόλεο. 

 

 Σν 1938, ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο, ε θπβέξλεζε ηεο Ηηαιίαο αγφξαζε έλαλ πίλαθα 

ηνπ δσγξάθνπ κε ζέκα ηνλ Δπαγγειηζκφ ηεο Θενηφθνπ. 

Σα ρξφληα απηά ηεο άλεηεο, πνιπηεινχο θαη θνζκηθήο δσήο (νλνκαζηέο έκεηλαλ νη 

βεγγέξεο ζην ζπίηη ηνπ Παξζέλε) αιιά θαη δνζκέλεο ζηελ ηέρλε ηνπ θαη ηε κνπζηθή, ηελ 

νπνία αγαπνχζε κε πάζνο, αθνινχζεζαλ άιια ζθνηεηλά θαη δχζθνια. 

Καηά ηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940, ν Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο καδί κε άιινπο 

Έιιελεο ινγίνπο πξνζππέγξαςε ηελ έθθιεζε ησλ Διιήλσλ δηαλννπκέλσλ πξνο ηνπο 

δηαλννχκελνπο νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ κε ηελ νπνία αθελφο κελ θαπηεξηαδφηαλ ε 

θαθφβνπιε ηηαιηθή επίζεζε, αθεηέξνπ δε, δηέγεηξε ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε ζε 

επαλάζηαζε ζπλεηδήζεσλ γηα θνηλφ λέν πλεπκαηηθφ Μαξαζψλα. 

Παξά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ, ν Παξζέλεο νδεγήζεθε ζηαδηαθά ζηελ απνκφλσζε θαη ηε 

ζησπή. Σν 1947 παξαηηήζεθε απφ ηελ θαζεγεηηθή έδξα κε κπνξψληαο λα αλερζεί ηνλ 

ζπληεξεηηζκφ ηεο ρνιήο. Γελ επηθνηλσλνχζε πιένλ κε θαλέλα.Απηνέγθιεηζηνο ζηελ 

Ρνβέξηνπ Γθάιη κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηελ θφξε ηνπ αθνζηψζεθε ζηε δσγξαθηθή θαη 

ζηνπο ζηνραζκνχο ηνπ. 

Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ν Παξζέλεο έπαζε παξάιπζε θαη ζηακάηεζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. Σνλ Απξίιην ηνπ 1967 -έλα ρξφλν λσξίηεξα είρε πεζάλεη ε γπλαίθα ηνπ- 
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ην δηθαζηήξην έζεζε ηνλ Παξζέλε ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε. ηηο 25 Ηνπιίνπ ηνπ 1967, 

ν Παξζέλεο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή, ζε ζπλζήθεο έλδεηαο θαη απνκφλσζεο, ελψ ε 

θφξε ηνπ νθία θαη ν γηνο ηνπ Νίθνο είραλ ήδε εκπιαθεί ζε δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηελ 

θεδεκνλία ηνπ παξάιπηνπ παηέξα ηνπο. 

 Ο Μαξίλνο Καιιηγάο, δηεπζπληήο 

ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, είπε κεηαμχ 

άιισλ ζηνλ επηθήδεην πνπ εθθψλεζε: "Ο 

Παξζέλεο άλνημε ηα κάηηα καο ζε κηα 

αθόκε -έσο ηόηε άγλσζηε- κνξθή ηνπ ηόπνπ 

καο. Απεθάιπςε κηα θξπκκέλε έθθξαζή ηεο. 

Άιιαμε ηελ πνξεία ηεο θαιιηηερληθήο καο 

όξαζεο. θξάγηζε κε ηελ πξνζσπηθόηεηά 

ηνπ κηα θξίζηκε επνρή" 

 

 

 

 

ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ 

Ο Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο, αλ θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο ηνπ 20νχ αηψλα, έγηλε δεθηφο απφ ηνπο ιίγνπο, ην επξχ θαιιηηερληθφ 

θχθισκα ηνλ ζεσξνχζε "αλνξζνγξαθία" ελψ θάπνηνη ζπλάδειθνί ηνπ θαη αθαδεκατθνί 

ηεο επνρήο ηνλ πνιέκεζαλ θαη ηνλ ππέζθαςαλ κε θάζε ηξφπν. Αξηζηνθξάηεο ηεο ηέρλεο 

θαη άξρνληαο ηεο δσήο, ν Παξζέλεο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή δσγξαθηθή. Αξρηθά, νη ζπνπδέο ηνπ ζηε Βηέλλε θαη ε κνπζηθή ηνπ παηδεία
[
, ηνλ 

έθεξαλ θνληά ζηνλ γεξκαληθφ ζπκβνιηζκφ θαη ζηνλ πξψηκν 

γεξκαληθφ εμπξεζηνληζκφ ελψ νη θξηηηθνί ηέρλεο ηνλ θαηέηαμαλ σο λεσηεξηζηή, 

κνληεξληζηή θαη «ζεζεζηνληζηή» (απφ ην «Sezession» πνπ ζεκαίλεη «απφζρηζε») 

←Σν κηθξό εθθιεζάθη ηεο Κεθαινληάο 

Αξγφηεξα, ε επαθή ηνπ κε 

ηνλ κεηατκπξεζηνληζκφ ζην Παξίζη θαη ε 

βαζηά γλψζε 

ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο ηνλ ψζεζαλ 

πξνο ηελ δηακφξθσζε ελφο ηειείσο 

πξνζσπηθνχ χθνπο, φπνπ κέζα ζε 

ιακπεξά θαη εμαυισκέλα ρξψκαηα 

παξνπζηάδεηαη κηα 

εμηδαληθεπκέλε Διιάδα. ηα έξγα ηνπ, ηα 
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νπνία δηαπλένληαη απφ ηδεαιηζκφ θαη αξκνλία, θπξηαξρνχλ νη θηγνχξεο θαη ηα ηνπία, ελψ 

ην ζρέδην θαη ην ρξψκα ζπκπιένπλ, απαιιαγκέλα απφ ην βάξνο ηεο χιεο,     

απνηππψλνληαο κία ζρέζε θαζαξά ςπρηθή. 

 

 

 

Έξγα ηνπ Παξζέλε βξίζθνληαη ζηελ 

Δζληθή Πηλαθνζήθε, ζηε Γεκνηηθή 

Πηλαθνζήθε Αζελψλ θαη ζε πνιιέο 

άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

θνηλνχ γηα έξγα ηνπ δσγξάθνπ έρεη 

αλαδσππξσζεί θαη πίλαθέο ηνπ 

πσιήζεθαλ ζε πνιχ πςειέο ηηκέο ζε 

δηεζλείο δεκνπξαζίεο.←Σνπίν 

(Καηζαξηαλή) 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΛΔΑ 

O Κσλζηαληίλνο Μαιέαο (Κσλζηαληηλνχπνιε, 1879 - Αζήλα, 4 Απξηιίνπ 1928) ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο κεηατκπξεζηνληζηέο Έιιελεο δσγξάθνπο ησλ αξρψλ 

ηνπ 20νχ αηψλα. Μαδί κε ηνλ Κσλζηαληίλν Παξζέλε, ζεσξείηαη σο ν «παηέξαο ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο ζηελ Διιάδα». 

Ο Μαιέαο γελλήζεθε θαη κεγάισζε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ελψ ππήξμε απφθνηηνο 

ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, ζηελ νπνία ήξζε γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηε δσγξαθηθή. 

Σν 1901 έθπγε γηα ην Παξίζη γηα λα ζπνπδάζεη 

αξρηηεθηνληθή. ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα έκεηλε κέρξη 

ην 1908 θαη ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζηελ École des Arts 

Décoratifs θαη ζην εξγαζηήξην ηνπ λεντκπξεζηνληζηή 

Αλξί Μαξηέλ (Henri Martin). 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ επέζηξεςε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έπεηηα πεξηεγήζεθε γηα 

δχν ρξφληα ζηελ Δγγχο 

Αλαηνιή (Αίγππηνο, Λίβαλνο, πξία) φπνπ 

αζρνιήζεθε εληαηηθά κε ηε δσγξαθηθή. Καξπφο απηψλ ησλ ηαμηδηψλ είλαη δσγξαθηθά 

έξγα, ζρέδηα θαη θείκελα κε θηινινγηθέο πεξηγξαθέο ησλ ηφπσλ, ηα νπνία δεκνζηεχεη σο 

αληαπνθξίζεηο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν 1910 

επηζηξέθεη θαη πάιη ζηε γελέηεηξά ηνπ. Σν 1913 παληξεχεηαη ηελ Διέλε Σδνξκπαηδή απφ 

ηε κχξλε θαη κεηά απφ κηα ζχληνκε παξακνλή ζην Παξίζη, βξίζθεηαη, ην θαινθαίξη ηεο 

ίδηαο ρξνληάο, κε ηε γπλαίθα ηνπ ζηελ Αζήλα. Σν Ννέκβξην ηνπ 1913 εγθαζίζηαηαη 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1901
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
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ζηε Θεζζαινλίθε, σο αξρηκεραληθφο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Χζηφζν, ζε κεγάιε 

ππξθαγηά πνπ απνηέθξσζε έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο θάεθε άγλσζηνο 

αξηζκφο έξγσλ ηνπ, γεγνλφο πνπ ίζσο ηνλ νδήγεζε λα εγθαηαιείςεη ηε Θεζζαινλίθε θαη 

λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα, ην επηέκβξην ηνπ 1917. 

Σν 1918 αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ λενζχζηαηνπ Μνπζείνπ Λατθψλ 

Υεηξνηερλεκάησλ, ην νπνίν είρε ηδξπζεί κε απφθαζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. 

Παξάιιεια ζπλεξγάζηεθε κε ηελ νκάδα ησλ Μ. Σξηαληαθπιιίδε, Α. Γεικνχδνπ, Γ. 

Γιελνχ, ε νπνία εξγαδφηαλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηελ πεξίθεκε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917 θαη έλα πιήζνο άιισλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ. Σν ίδην έηνο 

θπθινθφξεζε ην Αλαγλσζηηθφ ηεο Α΄ Γεκνηηθνχ, ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην (ην 

πξψην αιθαβεηάξην γξακκέλν ζηελ δεκνηηθή γιψζζα), κε δηθή ηνπ 

εηθνλνγξάθεζε.  Σελ ίδηα πεξίνδν δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο. θαη απνηέιεζε ηδξπηηθφ κέινο ηεο θαιιηηερληθήο «Οκάδαο 

Σέρλε», ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηεο. Έιαβε κέξνο ζε φιεο ηηο 

εθζέζεηο ηεο ζηελ Αζήλα θαη ην Παξίζη (1917-1921). Σν 1920 ηαμίδεςε 

ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηηο Κπθιάδεο θαη ηνλ επφκελν ρξφλν, ζπλνδεχνληαο ηνλ 

αξραηνιφγν Κσλζηαληίλν Ρσκαίν, ζην Θέξκν Αηησιναθαξλαλίαο.  

Απφ ην 1921 σο ην 1923 έδεζε θαη εξγάζηεθε ζηε Υίν θαη ηε Λέζβν θαη 

πξαγκαηνπνίεζε λέν ηαμίδη ζηελ Δγγχο Αλαηνιή ( θαηά θχξην ιφγν ζηελ Αίγππην φπνπ 

δσγξάθηζε ηα ηειεπηαία αλαηνιηθά έξγα ηνπ ). Μέρξη ην 1927 ηαμίδεςε ζπρλά ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Έιαβε κέξνο ζε αξθεηέο νκαδηθέο εθζέζεηο ελψ παξνπζίαζε 

θαη 13 ζπλνιηθά αηνκηθέο. Πέξα απφ ηελ δσγξαθηθή, ν Μαιέαο ππήξμε ελεξγφο θαη ζηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπδεηήζεηο ηνπ θαηξνχ ηνπ ιακβάλνληαο ζέζε ππέξ ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ππφζρνληαλ ε βεληδειηθή παξάηαμε, ηεο νπνίαο ππήξμε θαη ν ίδηνο 

ππνζηεξηθηήο .Αξζξνγξάθεζε ζηνλ Ννπκά, 

ζην Διεύζεξν Βήκα θαη ζε πεξηνδηθά 

ηέρλεο. Πέζαλε ζηηο 4 

Απξηιίνπ 1928 ζηελ Αζήλα. 

 

←Αηγππηηαθό ηνπίν 

 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ-ΔΡΓΟ 

Ο Μαιέαο ζεσξείηαη σο αλαλεσηήο ηεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο θαη σο ν θαιιηηέρλεο πνπ απφ θνηλνχ 

κε ηνλ Κσλζηαληίλν Παξζέλε, ακθηζβεηψληαο 

ηνλ αθαδεκατζκφ ηεο πξνεγνχκελεο 

θαιιηηερληθήο γεληάο πνπ είρε σο πξφηππν ηε 

ιεγφκελε ζρνιή ηνπ Μνλάρνπ, πξνεηνίκαζε ην 

έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ δσγξάθσλ ηεο 

γεληάο ηνπ '30, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο 

επεξεάζηεθαλ ζεκαληηθά απφ απηφλ. ηε 

δηακφξθσζε ηεο ηερλνηξνπίαο ηνπ Μαιέα έπαημε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1917&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1917&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1917&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF%CE%BD_%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%86%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7_(1917)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7_(1917)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7_(1917)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%82_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C)
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
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ζεκαληηθφ ξφιν ε καζεηεία ηνπ ζην Παξίζη φπνπ ήξζε ζε επαθή κε 

ηα ηκπξεζηνληζηηθά θαη κεηατκπξεζηνληζηηθά ξεχκαηα, ζηα νπνία έκεηλε πηζηφο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνξείαο.
 

 ←Κππαξξίζη 

 Καηά θχξην ιφγν αζρνιήζεθε κε ηελ ηνπηνγξαθία. ηα έξγα ηνπ θπξίαξρν ξφιν έρνπλ ε 

ζρεκαηνπνίεζε θαη ηα δπλαηά θαη θαζαξά ρξψκαηα ελψ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1910 

θαζηέξσζε ζηελ Διιάδα ηελ επίπεδε απεηθφληζε, ε νπνία απνηειεί κηα βαζηθή αξρή ηεο 

κνληέξλαο ηέρλεο. Ζ αμία ηνπ έξγνπ ηνπ Μαιέα αλαγλσξίζηεθε λσξίο θαη ηηκήζεθε 

αλαιφγσο θαζψο ην 1923 έιαβε ην Αξηζηείν Γξακκάησλ θαη Σερλψλ. 

 

 

                                               →Παληάλαζζα Νάμνπ 

Έξγα ηνπ βξίζθνληαη ζηελ ΔΠΜΑ, ζηελ 

Π.Γ. Ρφδνπ, ζηελ Πηλαθνζήθε Αβέξσθ, ζηελ 

Πηλαθνζήθε ηνπ Παξλαζζνύ, ζηηο πιινγέο 

Κνπηιίδε, Λεβέληε, Καηζίγξα, ζηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηελ Δζληθή Σξάπεδα 

θ.α. Γεκνζίεπζε επίζεο άξζξα ζε εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά. Έλα ρξφλν κεηά ην ζάλαηφ ηνπ 

εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ Δηθόλεο ιατθήο 

αξρηηεθηνληθήο 

 

 

πίηη ζηελ Λέζβν Σνπίν Γειθώλ 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%91%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
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ΓΗΩΡΓΟ ΜΠΟΤΕΗΑΝΖ 

 

Ο Γηώξγνο Μπνπδηάλεο (Αζήλα, 8 Ννεκβξίνπ 1885 - Αζήλα, 23 Οθησβξίνπ 1959) ήηαλ 

ζεκαληηθφο Έιιελαο εμπξεζηνληζηήοδσγξάθνο. 

 

Γελλήζεθε ην 1885 ζηελ Αζήλα θαη κεγάισζε 

ζηελ γεηηνληά ηεο Νεάπνιεο. Ο παηέξαο ηνπ 

Γηψξγνπ Μπνπδηάλε ήηαλ έκπνξνο θξαζηψλ 

θαη δεκεηξηαθψλ κε θαηαγσγή απφ ηα 

Μπνπδηαλέηθα ηεο Σξίπνιεο θαη ε κεηέξα ηνπ 

Υξπζάλζε, ην γέλνο Πξνθνπίνπ, 

ήηαλ αζελατθήο θαηαγσγήο. 

Ο Μπνπδηάλεο ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζηελ 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ (κεηέπεηηα Αλσηάηε 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ) απφ ην 1897 κέρξη ην 

1906 κε δαζθάινπο ηνλ Γ. Ρντιφ, ηνλ Νηθεθ. 

Λχηξα, ηνλ Κ. Βνιαλάθε θαη ηνλ Γ. Γεξαληψηε. Σν 1907, έθπγε γηα λα ζπλερίζεη ηηο 

ζπνπδέο δσγξαθηθήο ζηελ Αθαδεκία Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ θνληά ζηνλ ηην Εάηηδ . 

ηα έξγα ηνπ άξρηζε λα δίλεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ απνηχπσζε ηεο αλζξψπηλεο 

κνξθήο,θπξίσο ηεο γπλαηθείαο θηγνχξαο, θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλάεη απηή ε 

απνηχπσζε. Οη Γεξκαλνί ηερλνθξηηηθνί δέρζεθαλ ζεηηθά ηα λέα έξγα ηνπ θαιιηηέρλε θαη 

ην 1924 έθιεηζε ζπκβφιαην κε ηελ γθαιεξί Μπάξρθειλη. Σν 1927 έγηλε ζην Κέκληηο 

κεγάιε έθζεζε έξγσλ ηνπ ζην κνπζείν ηεο πφιεο. Καηφπηλ, κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε 

ηεο γθαιεξί Μπάξρθειλη, πήγε ζην Παξίζη, φπνπ έδεζε θαηά ηελ 

πεξίνδν 1929 έσο 1932. 

←Πεξίπηπμε, από ην Γωκάηην ηεο εδνλήο, 

Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ είρε ρηππήζεη ηελ Δπξψπε, 

αλαγθάζηεθε λα επηζηξέςεη ζην Μφλαρν. κσο, κε ηελ ζηαδηαθή 

εμαθάληζε ηνπ εμπξεζηνληζκνχ θαη ηελ άλνδν ηνπ λαδηζκνχ, 

αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη θαη ηε Γεξκαλία, γηα λα επηζηξέςεη 

ηειηθά ην 1934 ζηελ Διιάδα
.
 Πξηλ επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα, 

ν Έιιελαο πξέζβεο ζην Βεξνιίλν, Αιέμαλδξνο Ρίδνο-Ραγθαβήο, 

κεζνιάβεζε γηα λα δηνξηζηεί θαζεγεηήο ζηελ Αλσηάηε ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ. Ο δηνξηζκφο απηφο ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

πνηέ, πξνο κεγάιε απνγνήηεπζε ηνπ Μπνπδηάλε. Δπηπιένλ, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1885
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1959
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%8A%CE%BB%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1924
https://el.wikipedia.org/wiki/1927
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/1932
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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ν αζελατθφο θαιιηηερληθφο πεξίγπξνο αληηκεηψπηζε αξρηθά ηνλ δσγξάθν κε αδηαθνξία 

έσο ερζξφηεηα. 

Σα ρξφληα ηεο Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ ήηαλ πνιχ δχζθνια γηα ηνλ 

δσγξάθν. Μφλν ην 1949, φηαλ πξαγκαηνπνίεζε κεγάιε αλαδξνκηθή έθζεζε ζηνλ 

«Παξλαζζφ», ην θηιφηερλν θνηλφ άξρηζε λα κηιά θαη πάιη κε ελζνπζηψδε ιφγηα γηα ην 

χθνο θαη ηελ ηερλνηξνπία ηνπ Μπνπδηάλε. Σα επφκελα ρξφληα ζπκκεηείρε ζε εθζέζεηο 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, ιακβάλνληαο κέξνο - κεηαμχ άιισλ- ην 1950 

ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο. Σν 1956 ηνπ απνλεκήζεθε ην α΄ ειιεληθφ βξαβείν ηνπ 

Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ Γθνχγθελράηκ. Ήηαλ κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθψλ 

Σερλψλ Διιάδνο (ΔΔΣΔ). 

 

Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην ζπίηη ηνπ δσγξάθνπ ζηελ Γάθλε Αηηηθήο αγνξάζηεθε απφ ηνλ 

Γήκν Γάθλεο θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε κνπζείν. Έξγα ηνπ Μπνπδηάλε ππάξρνπλ 

ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε θαζψο θαη ζε πνιιέο άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο 

εληφο θαη εθηφο Διιάδαο. Αλαδξνκηθέο εθζέζεηο κε έξγα ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε ην 1977 θαη ην 1985, θαη ζην Μνπζείν Μπελάθε ην 2005. 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1949
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1956
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1977
https://el.wikipedia.org/wiki/1985
https://el.wikipedia.org/wiki/2005
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Απηνπξνζωπνγξαθία                   Άλζε                                          Γπλαίθα κε ινπινύδηα 

 

 

ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΚΑΗ ΔΡΓΟ 

 

Ο Μπνπδηάλεο ζεσξείηαη σο ν ζεκαληηθφηεξνο 

Έιιελαο εθπξφζσπνο ηνπ εμπξεζηνληζκνχ. Καηά ηα 

ρξφληα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηελ θνηηίδα ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ, Γεξκαλία, γλψξηζε απφ θνληά φιεο 

ηηο κεηαιιάμεηο ηνπ θηλήκαηνο δεκηνπξγψληαο έλα 

δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηπι ζην νπνίν θπξηαξρνχλ ν 

αλζξσπνθεληξηζκφο θαη ε απφιπηε ειεπζεξία ηνπ 

ππνθείκελνπ. 

 

←Αλδξηθό γπκλό θαζηζκέλν 

 

←Χνξεύηξηεο, 

 

←Blumen Stilleben  

 

 

ΝΗΚΟ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΟ 

ΓΚΗΚΑ 

 

Ο Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο (26 

Φεβξνπαξίνπ 1906 - 3 επηεκβξίνπ 1994) 

ήηαλ ζεκαληηθφο Έιιελαο δσγξάθνο, 

https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1906
https://el.wikipedia.org/wiki/3_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1994
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γιχπηεο, ραξάθηεο, εηθνλνγξάθνο, ζπγγξαθέαο θαη αθαδεκατθφο. Γηεηέιεζε θαζεγεηήο 

ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο 

"AICA" (Association Internationale des Critiques dřArt, Γηεζλήο Έλσζε Κξηηηθψλ 

Σέρλεο) 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ο Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο Γθίθαο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1906. 

Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν θαηαγφκελνο απφ ηα Φαξά αμησκαηηθφο ηνπ Βαζηιηθνχ 

Ναπηηθνχ Αιέμαλδξνο Υαηδεθπξηάθνο. Μεηέξα ηνπ ε Διέλε Γθίθα, ηεο γλσζηήο 

νηθνγέλεηαο Γθίθα, ε νπνία είρε εγθαηαζηαζεί ζηελ Όδξα. Ο κηθξφο Νίθνο βξηζθφηαλ 

θάζε θαινθαίξη ζην λεζί θαη απηή ε δηακνλή ηνπ επεξέαζε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ 

δεκηνπξγία. Οη γνλείο ηνπ, κε ηελ παξαίλεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, ζην νπνίν είρε απαιιαγεί 

απφ ην κάζεκα ηεο ηρλνγξαθίαο ιφγσ εμαίξεησλ επηδφζεσλ, αληηιακβαλφκελε ην 

ηαιέλην ηνπ λεαξνχ ηνλ έζηεηιε λα καζεηεχζεη αξρηθά θνληά ζηνλ Βαζίιε 

Μαγηάζε (1917) θαη, ην 1921, ζηνλ Κσλζηαληίλν Παξζέλε.  

Σν 1922 νινθιεξψλεη ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ ζην Λεφληεην Λχθεην θαη αξρηθά 

εγγξάθεηαη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 1923 εγθαηαιείπεη 

ηε ρνιή θαη ηελ Αζήλα, κεηνηθψληαο γηα ζπνπδέο ζην Παξίζη, φπνπ εγγξάθεηαη 

ζηε νξβφλλε, παξαθνινπζψληαο καζήκαηα γαιιηθήο θαη ειιεληθήο θηινινγίαο θαη 

αηζζεηηθήο. Σν 1923 ζπκκεηέρεη ζε νκαδηθή έθζεζε ζηε γθαιεξί Salon des 

Independants. Σνλ επφκελν ρξφλν εγγξάθεηαη ζηελ Academie Ranson, φπνπ 

παξαθνινπζεί καζήκαηα δσγξαθηθήο, κε θαζεγεηή ηνλ Ρνδέ Μπηζηέξ (Roger Bissiere) 

θαη ραξαθηηθήο κε θαζεγεηή ην Γεκήηξε Γαιάλε, ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια ζε αξθεηέο 

νκαδηθέο εθζέζεηο. Ζ πξψηε αηνκηθή ηνπ έθζεζε νξγαλψλεηαη ην 1927 ζηελ Galerie 

Percier ζην Παξίζη. Σν 1928 εθζέηεη γηα πξψηε θνξά ζηελ Αζήλα, απφ θνηλνχ κε 

ηνλ γιχπηε Μηράιε Σφκπξν ζηε γθαιεξί "ηξαηεγνπνχινπ".Σελ ίδηα ρξνληά θαιείηαη λα 

ππεξεηήζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, ηελ νπνία νινθιεξψλεη ην 1929. ηαλ απνιχεηαη 

λπκθεχεηαη ηελ πνηήηξηα Αληηγφλε Κνηδηά θαη αλαρσξνχλ καδί γηα ην Παξίζη. 

Σν 1930 ζπκκεηέρεη ζηελ έθζεζε πνπ νξγαλψλεηαη ζην Salon des Surindépendants ζην 

Παξίζη θαη ζηελ έθζεζε ηεο νκάδαο "Σέρλε 1930" ζην Εάππεην Μέγαξν ηεο Αζήλαο. 

ηηο εθζέζεηο απηέο ζπκκεηέρεη θαη ην 1931. Σν 1932 δεκνζηεχεη ζην πεξηνδηθφ 

"Πνιηηεία" άξζξν ζρεηηθφ κε ηα ηηαιηθά ζρέδηα ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ. πκκεηέρεη 

εθ λένπ ζηελ έθζεζε ηνπ Salon des Surindépendants. 

Σν 1933 δηνξγαλψλεη ζηελ Αζήλα ην 4ν Γηεζλέο Αξρηηεθηνληθφ πκπφζην, ζην νπνίν 

ζπκκεηέρνπλ κεγάια νλφκαηα ηνπ ρψξνπ, φπσο νη Λε Κνξκππδηέ, Φεξλάλ 

Λεδέ, Κξηζηηάλ Εεξβφο θ. ά ελψ ζπκκεηέρεη κε γξαπηά ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή, 

ζην πεξηνδηθφ "ήκεξα", ην νπνίν εθδίδνπλ νη Μηράιεο Σφκπξνο θαη Κψζηαο Οπξάλεο. 

Σν 1934 εθζέηεη ζηελ Gallerie des Cahiers d' Art ηνπ Παξηζηνχ πίλαθεο θαη γιππηά ηνπ, 

ελψ ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηφζν ζην Παξίζη φζν θαη ζηε Βελεηία. Σν 1935 

εθζέηεη 61 πίλαθέο ηνπ ζηε Λέζρε ησλ Καιιηηερλψλ, καδί κε έξγα ηνπ Σφκπξνπ θαη 

ηνπ Μηραήι Γνπλαξφπνπινπ. Δθδίδεηαη απφ ηνλ Αλαηφι Γηαθνβζθί  ιεχθσκα κε έξγα 

ραξαθηηθήο 23 θνξπθαίσλ θαιιηηερλψλ, φπσο νη Πάκπιν Πηθάζζν, Σδηφξηδην ληε 

Κίξηθν, Αικπέξην Σδηαθνκέηηη, Βαζίιη Καληίλζθη θ. ά. ζην νπνίν πεξηιακβάλεη έξγα 

ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9B%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B2%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%80%CF%85%CE%B6%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CE%B6%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CE%B6%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CE%B6%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD_%CE%96%CE%B5%CF%81%CE%B2%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9
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Σελ ίδηα ρξνληά μεθηλά λέα δξαζηεξηφηεηα: Μαδί κε ηνπο Γεκήηξε Πηθηψλε, σθξάηε 

Καξαληηλφ θαη Σ. Κ. Παπαηζψλε, κε ηνπο νπνίνπο ζπλδέεηαη θηιηθά, εθδίδεη ην 

πεξηνδηθφ "Σν Σξίην Μάηη". Ο Γθίθαο ηελ επφκελε ηξηεηία δεη θαη εξγάδεηαη ζηελ 

Διιάδα, κεηαμχ Αζήλαο θαη Όδξαο. ρεδηάδεη ηα θνζηνχκηα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, 

φπσο ηνπ έξγνπ "πσο Αγαπάηε" ηνπ Οπίιιηακ αίμπεξ (Θέαηξν "Κνηνπνχιε") θαη ηνπ 

έξγνπ "Ζ Εήιηα ηνπ Μπαξκπνπγηέ" ηνπ Μνιηέξνπ ("Νέα Γξακαηηθή ρνιή" . 

Καξαληηλνχ, 1938). Άξζξα ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε θαη ηε δσγξαθηθή εκθαλίδνληαη ζε 

ειιεληθά πεξηνδηθά (Σέρλε θαη Νένλ Κξάηνο). Σν 1938 ζπκκεηέρεη ζηελ Παλειιήληα 

Έθζεζε Υαξαθηηθήο ζην Εάππεην κέγαξν θαη ην 1939 ζπκκεηέρεη ζε έθζεζε δσγξαθηθήο 

ζηνλ ίδην ρψξν κε δχν έξγα ηνπ, έλα απφ ηα νπνία είλαη ν πνιχ γλσζηφο πίλαθάο ηνπ Σν 

κεγάιν ηνπίν ηεο Όδξαο.  

 

←Σν κεγάιν ηνπίν ηεο Ύδξαο. 

Ο Λψξελο Νηάξει θαη ν Γηψξγνο 

Καηζίκπαιεο ηνλ θέξλνπλ ζε επαθή 

κε ηνλ Υέλξη Μίιεξ. Οη δχν άλδξεο 

ζπλδένληαη κε ζηελή θηιία, ν Γθίθαο 

θηινμελεί ηνλ Μίιεξ ζην ζπίηη ηνπ 

ζηελ Όδξα θαη θάλνπλ καδί εθδξνκέο 

ζηνπο Γειθνχο θαη ηελ Διεπζίλα. Γηα 

ηε ζρέζε απηή ζα εθδψζεη, ην 1991, 

ην βηβιίν "Ν. Υ. Γθίθαο Ŕ Υέλξπ 

Μίιιεξ. Υξνληθφ θηιίαο". 

Σν 1940 κε ηελ θήξπμε ηνπ Διιελντηαιηθνχ πνιέκνπ επηζηξαηεχεηαη θαη ππεξεηεί ζην 

Μεραληθφ. Με ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ ε Αξρηηεθηνληθή ζρνιή ηνπ ΔΜΠ πξνθεξχζζεη 

ζέζε θαζεγεηή. Ο Γθίθαο ζέηεη ππνςεθηφηεηα θαη ην 1941 εθιέγεηαη θαζεγεηήο ηεο 

ρνιήο. ηε ζέζε απηή παξακέλεη κέρξη ην 1958.  

Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1950, ηνπ 1960, ηνπ 1970 θαη ηνπ 1980 πξαγκαηνπνηεί 

πνιπάξηζκεο εθζέζεηο ζην Λνλδίλν, ην Παξίζη, ην Βειηγξάδη, ηε ηνθρφικε, ηελ Οηηάβα, 

ην ηλζηλάηη, ηε Νέα Τφξθε, ηελ Οπάζηγθηνλ, ην Βεξνιίλν, ηηο Βξπμέιιεο, ην αηλη-

Δηηέλ θαη, θπζηθά, ηελ Αζήλα. Δηθνλνγξαθεί βηβιία θαη ζρεδηάδεη θνζηνχκηα γηα πνιιέο 

παξαζηάζεηο. Σν 1970 ε Αθαδεκία Αζελψλ ηνπ απνλέκεη ην "Αξηζηείν Καιψλ Σερλψλ" 

θαη ην 1972 ηνλ εθιέγεη ηαθηηθφ ηεο κέινο ζηελ έδξα ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ. Σν 1979 

παξνπζηάδεηαη ζηελ British Academy of Film and TV International TV Festival ηαηλία 

ηνπ Βαζίιε Μάξνπ, κε ζέκα ηε δσή ηνπ Νίθνπ Υαηδεθπξηάθνπ Γθίθα. ηελ Αζήλα 

θπθινθνξνχλ ηα βηβιία ηνπ Διιεληθνί Πξνβιεκαηηζκνί (1982), Αλίρλεπζε ηεο 

Διιεληθόηεηαο (1984) θαη Γέλλεζε ηεο Νέαο Σέρλεο (1987). Σν 1982 εθιέγεηαη επίηηκνο 

δηδάθησξ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην 1987 επίηηκν κέινο ηεο 

βξεηαληθήο "Royal Academy of Arts" θαη ην 1991 επίηηκνο δηδάθησξ ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. πλερίδεη λα εθζέηεη ηφζν ζηελ Αζήλα φζν θαη ζηελ 

Άλδξν αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Σειεπηαία έθζεζή ηνπ ην 1994 (κηθξνγιππηηθή θαη 

θφζκεκα). 

Ήηαλ κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο (ΔΔΣΔ) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%AC%CF%84%CE%B9_(%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%B1%CE%AF%CE%BE%CF%80%CE%B7%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8E%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CE%BD%CF%81%CE%B9_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%84%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BD%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84-%CE%95%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%84-%CE%95%CF%84%CE%B9%CE%AD%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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Απεβίσζε ζηελ Αζήλα, ζηελ νηθία ηνπ ηεο νδνχ Κξηεδψηνπ, ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1994. 

ΔΡΓΟ 

Δθηφο απφ ηε δσγξαθηθή, φπνπ είρε κεγάιε θαη πνιχ ζεκαληηθή παξαγσγή, ν Γθίθαο 

αζρνιήζεθε κε ηε γιππηηθή, ηε ραξαθηηθή, ηε ζθελνγξαθία θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε 

βηβιίσλ αιιά θαη ηελ θξηηηθή ηέρλεο. πλέγξαςε βηβιία, άξζξα θαη κειέηεο γηα ηελ 

Αξρηηεθηνληθή θαη ηελ Αηζζεηηθή, θαζψο θαη δνθίκηα γηα ηελ ειιεληθή ηέρλε. Ζ Όδξα 

ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ, 

θαζψο ηνπ επέηξεςε λα ζπλδπάζεη ζηνηρεία γεσκεηξηθνχ θπβηζκνχ, αξρηηεθηνληθήο θαη 

θσηφο. Ο ίδηνο είρε δειψζεη φηη επεξεάζηεθε βαζχηαηα απφ ην έξγν ηνπ Μαηίο, αιιά 

ζεκαληηθή ήηαλ, επίζεο, ε επίδξαζε ησλ Μπξαθ θαη Πηθάζζν.  

Ο Οδπζζέαο Διχηεο αθηέξσζε εθηελέο άξζξν ζηνλ θαιιηηέρλε: «Ζ ζχγρξνλε ειιεληθή 

ηέρλε θαη ν δσγξάθνο Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο», Αγγινειιεληθή Δπηζεψξεζε, 

ηεχρνο 11, ηνκ. 2νο, Αζήλα, 1947. Ζ παξνπζία ηνπ Γθίθα σο θξηηηθνχ ηέρλεο είλαη έλα 

θνηλφ ζεκείν κε ηνλ Διχηε, αθνχ δεκνζίεπζε αξθεηά θείκελα γηα Έιιελεο πνηεηέο, γηα 

εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο θαη αξρηηέθηνλεο, Έιιελεο θαη μέλνπο.  

Έξγα ηνπ θαιιηηέρλε βξίζθνληαη ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο ζηελ Διιάδα, ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, αιιά θαη ζε πνιιά κνπζεία ηνπ εμσηεξηθνχ. 

(Muséedřartmoderne, Παξίζη TateGallery Λνλδίλν, MetropolitanMuseumofArt, 

ΝέαΤφξθε). Σν 1986 ν Γθίθαο επηιέγεη 46 έξγα ηνπ θαη ηα δσξίδεη ζηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε. 

←To Oπωξνπνιείν ν Απόιιω, ηνπ 1939, έλα 

απφ ηα 46 έξγα ηεο δσξεάο ηνπ ζηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε, παξνπζηάδεη ην ρψξν ηνπ 

Οπσξνπνιείνπ κε αηζζεηηθή θαη ζρεδηαζηηθή 

θνκςφηεηα, ξεαιηζκφ θαη αθαίξεζε, παηρλίδη 

κε ηηο θιίκαθεο, κνλαδηθή θηλεηηθφηεηα ηα 

νπνία ην ηνπνζεηνχλ ζην θίλεκα ηνπ 

αλαιπηηθνχ θπβηζκνχ. Ζ ξπζκηθή 

αξρηηεθηνληθή νξγάλσζε ηεο ζχλζεζεο, ε 

ηαπηφρξνλε παξάζεζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ, 

ε έληνλα ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, ε 

κεζνδηθφηεηα ζηελ παξνπζίαζε γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ, απνηππψλεη θαη θαηαγξάθεη ηε 

δεκηνπξγηθή πξνζθνξά ηνπ γηα ηελ 

κεηακφξθσζε ηεο αθαδεκατθήο ειιεληθήο 

ηέρλεο ζε κνληέξλα. Ο Α. Πξνθνπίνπ θξηηηθφο 

εθείλεο ηεο επνρήο, ζρνιηάδνληαο ζην έξγν ηνπ 

Γθίθα ηε ζρέζε ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ειιεληθήο ηέρλεο γξάθεη: "Κξαηώληαο από ηνλ 

θπβηζηηθό νξζνινγηζκό ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ξπζκηθή νξγάλσζε ηεο ζύλζεζεο, ην παηρλίδη 

ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ζρεκάησλ θαη ρξσκαηηθώλ αμηώλ, ην ζηπιηδάξηζκα ησλ κνξθώλ θαη ηε 

κνπζηθή ησλ ηνπηθώλ ρξσκάησλ, ν Υαηδεθπξηάθνο - Γθίθαο θηάλεη από ην δξόκν ηεο 

δσληαλήο θαη ιατθήο Διιάδαο ζηελ παξάδνζε ηεο αξρατθήο ειιεληθήο ηέρλεο." Σν 1991, 

δσξίδεη νιφθιεξε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπιινγή, καδί κε ην ζπίηη ηεο νδνχ Κξηεδψηνπ, 

ζην Μνπζείν Μπελάθε. Ζ νηθία ηνπ κεηαηξάπεθε ζε κνπζείν πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
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δηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ ίδην θαη κε ηα δσκάηηα λα παξακέλνπλ φπσο ήηαλ φηαλ ηα 

ρξεζηκνπνηνχζε. 

ήκεξα αλαγλσξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο ηεο 

επνρήο ηνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΔ 

 

↑θνπεπηήξην                                                    ↑   ην πξώην πξσηλό ηνπ θόζκνπ 

 

↑Σνπίν Σεο Ύδξαο                                               Έλαο ζπγρξνληζκέλνο αηώληνο 

ΓΗΑΝΝΖ ΣΑΡΟΤΥΖ 

 

Ο Γηάλλεο Σζαξνύρεο (Πεηξαηάο, 13 

Ηαλνπαξίνπ 1910 - Αζήλα, 20 Ηνπιίνπ 1989) 

ήηαλ Έιιελαο δσγξάθνο θαη ζθελνγξάθνο. Σα 

πξψηα ηνπ έξγα ηα εμέζεζε ην 1929 ζην "Άζπιν 

Σέρλεο". Ζ επηηπρία πνπ ζεκείσζε ηνλ νδήγεζε ζηε 

ζπλέρεηα λα θνηηήζεη ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (1929 - 1935) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/20_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1989
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
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κε θαζεγεηέο ηνπο Ηαθσβίδε, Βηθάην θαη Παξζέλε. Παξάιιεια καζήηεπζε θνληά 

ζηνλ Κφληνγινπ (1931 - 1934), ν νπνίνο ηνλ κχεζε ζηε βπδαληηλή αγηνγξαθία, ελψ 

κειέηεζε ηελ ιατθή αξρηηεθηνληθή θαη ελδπκαζία. Μαδί κε ηνπο Πηθηψλε, Κφληνγινπ θαη 

Αγγ. Υαηδεκηράιε πξσηνζηάηεζε ζην αίηεκα ηεο επνρήο γηα ηελ ειιεληθφηεηα ηεο 

ηέρλεο. 

Σελ πεξίνδν 1935-1936, αθνχ πξψηα επηζθέθηεθε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηαμίδεςε 

ζην Παξίζη θαη ζηελ Ηηαιία. Δπηζθεπηφκελνο ηα δηάθνξα κνπζεία ήξζε ζε επαθή κε 

δεκηνπξγίεο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Ηκπξεζηνληζκνχ θαζψο θαη κε ηα ζχγρξνλα 

θαιιηηερληθά ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ. Αλαθάιπςε ην έξγν ηνπ Θεφθηινπ θαη γλψξηζε 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Μαηίο θαη ν Σδαθνκέηη. 

 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ 

Ο Γηάλλεο Σζαξνχρεο γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά ην 1910, φληαο ν δεχηεξνο πηφο ηνπ 

εκπφξνπ εμ Αξθαδίαο Αζαλαζίνπ Σζαξνχρε θαη ηεο Μαξίαο Μνλαξρίδε κε θαηαγσγή 

απφ ηα Φαξά. Σν λενθιαζηθφ θηίξην ζην νπνίν είδε γηα πξψηε θνξά ην θσο, ζηε 

ζπκβνιή ηεο ιεσθφξνπ Βαζηιέσο Γεσξγίνπ κε ηελ νδφ Λνπθά Ράιιε δελ πθίζηαηαη πηα. 

Μέξνο ησλ παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ (1920-1925), ν κεγάινο απηφο Πεηξαηψηεο δσγξάθνο ην 

πέξαζε ζηελ πνιπηειή νηθία (έπαπιε) ηεο νηθνγελείαο Μεηαμά, θνληά ζηε ζεία ηνπ 

Γέζπνηλα Μεηαμά, ε νπνία ήηαλ αδεξθή ηεο κεηέξαο ηνπ. Παξφηη ε νηθνγέλεηα 

Σζαξνχρε κεηαθφκηζε ην 1927 ζηελ Αζήλα, ν Πεηξαηάο ξίδσζε βαζηά κέζα ζηνλ 

θαιιηηέρλε, ηφζν γηα ην κεγαιναζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαηξάθεθε θαη ηνλ 

επεξέαζε θαιιηηερληθά, φζν θαη γηα ηηο θησρέο ιατθέο ζπλνηθίεο φπνπ ζπρλά 

πξαγκαηνπνηνχζε απνδξάζεηο θαηά ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα. Σν 1938, δχν ρξφληα κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ αηνκηθή έθζεζε ζην 

θαηάζηεκα Αιεμνπνχινπ ηεο νδνχ Νίθεο ζηελ Αζήλα κε έξγα πνπ παξνπζίαδαλ 

ηδηαίηεξε πξνζσπηθφηεηα πνπ εμήξαλ νη ηφηε ηερλνθξηηηθνί Παπαλησλίνπ θαη 

Καπεηαλάθεο. 

 

↑Οη 4 Δπνρέο 

Σν 1940 επηζηξαηεχηεθε θαη ππεξέηεζε ζην Μεραληθφ. ηα ρξφληα ηεο Καηνρήο, ίδξπζε 

κηα ηδησηηθή ζρνιή δσγξαθηθήο, φπνπ θνίηεζαλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αξθεηνί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1931
https://el.wikipedia.org/wiki/1934
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1935
https://el.wikipedia.org/wiki/1936
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%81%CE%AF_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1938
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1940
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λένη, πνπ αξγφηεξα έγηλαλ δφθηκνη δσγξάθνη, φπσο ν Κνζκάο Ξελάθεο, ν Μίλσο 

Αξγπξάθεο, ν Νίθνο Γεσξγηάδεο, αιιά θαη ε Ρνδίηα ψθνπ. Σν 1947 πξαγκαηνπνίεζε 2 

αηνκηθέο εθζέζεηο κε πδαηνγξαθίεο θαη ζεαηξηθά πξνζρέδηα. Σν 1950 κεηέβε εθ λένπ ζην 

Παξίζη φπνπ έλα ρξφλν κεηά,ην 1951, εμέζεζε ζην Παξίζη θαη ζην Λνλδίλν ζηε "Ρέηθξε 

Γθάιεξπ", ελψ ην 1953 ππέγξαςε ζπκβφιαην κε ηε γθαιεξί Ηφιαο ηεο Ν. Τφξθεο. 

Σν 1956 ππήξμε ππνςήθηνο γηα ην βξαβείν Γθνχγθελρατκ θαη ην 1958 πήξε κέξνο 

ζηε Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο. Σν 1967 εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη. 

Σν 1982 εγθαηληάζηεθε ην Μνπζείν Γηάλλε Σζαξνύρε ζην Μαξνχζη, ζην ζπίηη ηνπ 

θαιιηηέρλε, πνπ ν ίδηνο κεηέηξεςε ζε Μνπζείν παξαρσξψληαο ηελ πξνζσπηθή ζπιινγή 

ησλ έξγσλ ηνπ. Παξάιιεια ιεηηνπξγεί ην Ίδξπκα Σζαξνύρε κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ δσγξάθνπ. 

Ήηαλ κέινο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδνο (ΔΔΣΔ). 

Παξάιιεια κε ηε δσγξαθηθή ν Γηάλλεο Σζαξνχρεο αζρνιήζεθε 

θαη κε ηε ζεαηξηθή ζθελνζεζία θαη κάιηζηα απφ ην 1928. ρεδίαζε 

ζθεληθά θαη ελδπκαζίεο γηα ηα ζέαηξα "Δζληθφ" ("Βαζηιηθφ"), 

"Κνηνπνχιε", "Γεκνηηθφ" Πεηξαηψο θ.ά. εηδηθά πξφδαο θαζψο θαη 

γηα ην θιαζζηθφ έξγν "Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηηα" πνπ αλέβεθε 

ην 1954, ζηνλ ηφηε Βαζηιηθφ θήπν. 

 

ην έξγν ηνπ Γηάλλε Σζαξνχρε εθθξάδεηαη θπξίσο ε ραξά θαη ην 

ζαχκα ηεο δσήο. Πξνζπάζεζε λα ηζνξξνπήζεη ηηο κεγάιεο 

παξαδφζεηο θαη λα ζπιιάβεη ηηο αηψληεο θαιιηηερληθέο αμίεο. Οη 

πίλαθέο ηνπ πεξηθιείνπλ αθνκνησκέλα πνιιά ιατθά θαη 

ιανγξαθηθά ζηνηρεία ηδηαίηεξα ηνπ ιηκέλνο ηνπ Πεηξαηά. 

Θεσξείηαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζχγρξνλνπο Έιιελεο 

δσγξάθνπο κε δηεζλή πξνβνιή θαη ηδηαίηεξα ζηε Γαιιία. 

Παξάιιεια φκσο εξγάζζεθε θαη σο ζθελνγξάθνο ηφζν ζε 

ειιεληθά φζν θαη ζε μέλα ζέαηξα κε κεγάιε πάληα επηηπρία. ΄ 

απηφλ νθείιεηαη ε θαζηέξσζε, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζθελέο ηνπ 

ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ γπξίζηεθαλ ζε ιατθά θέληξα, ηεο 

παξνπζίαο ηνπ λαχηε είηε ζε ρνξφ είηε φρη, ζεσξνχκελε κάιηζηα 

θαη απαξαίηεηε. Σν 1977 αλέβαζε ν ίδηνο ηηο Σξσάδεο ηνπ Δπξηπίδε ζε δηθή ηνπ 

λενειιεληθή απφδνζε κε δηθή ηνπ δηδαζθαιία θαη ζθελνγξαθία. 

↑ηξαηηώηεο ρνξεύεη  Εετκπέθηθν 

 

 

 

ΔΡΓΑ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%9E%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B6%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CE%A3%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1947
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1950
https://el.wikipedia.org/wiki/1951
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1953
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%A5%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1956
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/1958
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1982
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1928
https://el.wikipedia.org/wiki/1954
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↑Ναύηεο                                              ↑Φνπζηαλεινθόξνο                ↑ πνπδή Ναπηώλ 

ην βξάδπ 

                                                  από ηελ Αξάρνβα κε ρσξηάηηθν πνπιόβεξ 
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↑Σξείο θηγνύξεο                               ↑  Ζ μεραζκέλε θξνπξά                ↑  Νένο κε 

θαλέια ΑΔΚ 

 

Γηάλλεο Μόξαιεο 
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Ο δσγξάθνο Γηάλλεο Μφξαιεο (Άξηα, 23 Απξηιίνπ 1916 Ŕ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2009) ππήξμε 

έλαο απφ ηνπο επηθαλέζηεξνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ εθινγή ηνπ ζηελ 

Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν εθεί γηα 35 ζπλερή ρξφληα (απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1948 έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1983 ζπγθεθξηκέλα) απνδείρηεθε νπσζδήπνηε 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε κηα ζεηξά απφ επηινγέο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο εηθαζηηθήο 

παξαγσγήο ζηελ Διιάδα ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. Απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο 

ηνπ 20νπ αηψλα άξζξσζε κε ην έξγν ηνπ έλαλ εηθαζηηθφ ιφγν, αιιά παξάιιεια δε δίζηαζε λα 

δνθηκάζεη θαη άιια κνλνπάηηα εηθαζηηθήο έθθξαζεο φπσο ραξαθηηθή, ζθελνγξαθία, 

κηθξνγιππηηθή, θεξακηθή, αιιά θαη ζπλζέζεηο κε ζηφρν ηελ αξρηηεθηνληθή. 

 

 

 

 Ο Μφξαιεο φπσο θαη άιινη ηεο γεληάο ηνπ, έκαζε ζηε καθξφρξνλε καζεηεία ηνπ φηη ε 

ηθαλφηεηα λα δίλεη πιεξνθνξίεο κε ην πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο ηνπ είλαη θαζήθνλ ηνπ 

θαιιηηέρλε, πνπ πξέπεη λα ζπλππάξρεη ζηελ ηέρλε ηνπ. Πξφζερε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηα έξγα ηνπ 

θαη δελ ηνπ άξεζε πνηέ λα κηιάεη γηř απηά. «Ζ δσγξαθηθή δελ ζέιεη εμεγήζεηο. Σα πξάγκαηα φηαλ 

ηα εμεγείο εθ ησλ πξνηέξσλ ηα κηθξαίλεηο» ζπλήζηδε λα ιέεη θαη ζπκπιήξσλε, «φηαλ δσγξαθίδσ 
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δελ θάλσ φιεο απηέο ηηο αλαιχζεηο πνπ ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ νη θξηηηθνί γηα ηα έξγα, απιά 

δσγξαθίδσ». Έρνληαο δηαγξάςεη κηα καθξά πνξεία ν Γηάλλεο Μφξαιεο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ζην 

ζηεξέσκα ηεο ηέρλεο. Καιιηηέρλεο κηαο γεληάο πνπ θαηαγξάθεη, αλεζπρεί, ζηνράδεηαη, 

δεκηνπξγεί ζπνπδαία έξγα, θάλνληαο ηα έξγα απηά αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επνρήο απηήο. 

Άθεζε επνρή γηα ηνλ ηξφπν πνπ εθθξαδφηαλ ρσξίο λα ηνλ πεξηνξίδεη ην γνχζην ηνπ θφζκνπ. 

Γεκηνχξγεζε αθαηξεηηθά πνξηξέηα θαη ζπλζέζεηο, θαη επηθεληξψζεθε ζηελ αθαλή γεσκεηξία θαη 

ζην αλζξσπνθεληξηθφ ζηνηρείν. Δπίζεο, ν Γηάλλεο Μφξαιεο ζπλέδεζε ηελ αγάπε ηνπ γηα 

δσγξαθηθή κε ηελ Αίγηλα. Έλα λεζί πνπ επέιεμε γηα λα ρηίζεη ην ζπίηη ζην νπνίν ζα 

δεκηνπξγνχζε έξγα. Δθεί έδεζε ζηηγκέο επηπρίαο κε ηελ θαιιηηερληθή ειίη ηεο επνρήο λα 

παξειαχλεη απφ ην ζπίηη ηνπ. Μέζα ζηηο ζεκαληηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ 

Μφξαιε θαη ε γπλαίθα, ηελ νπνία απνηχπσλε ζηελ αξρή κε ξεαιηζηηθφ ηξφπν θαη ζηελ πνξεία κε 

αθαηξεηηθφ. Σν έξγν ηνπ αλέπηπμε έλαλ μερσξηζηφ δηάινγν κε ηνλ εξσηηζκφ, ηελ ζειπθφηεηα θαη 

ηνπο ζπκβνιηζκνχο.  

 

 

 

Ζ δσγξαθηθή γηα ηνλ Γηάλλε Μφξαιε ήηαλ δίαπινο επηθνηλσλίαο θαη φρη έλα φρεκα πνπ ζα ηνλ 

νδεγνχζε ζηελ θαηαμίσζε.  
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Γηάλλεο Γαΐηεο 

 

 

Ο Γηάλλεο Γαΐηεο (Αζήλα, 4 Μαξηίνπ 1923 Ŕ 22 Ηνπιίνπ 1984) ήηαλ Έιιελαο δσγξάθνο, 

ραξάθηεο θαη γιχπηεο. Δίλαη γλσζηφο γηα ηα «Αλζξσπάθηα» ηνπ, κνξθέο πνπ δελ έρνπλ αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ παλνκνηφηππν ληχζηκν κε ξηγέ θνζηνχκη θαη θαπέιν, ζε έλδεημε 

δηακαξηπξίαο γηα ηε καδνπνίεζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 
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Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ Σήληνο θαη ε κεηέξα ηνπ Πεινπνλλήζηα. πνχδαζε αξρηθά ζηελ ΑΚΣ θαη 

έπεηηα ζην Παξίζη. Αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο ηνπ ήηαλ θαη ν Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο. Σν 1949 

ζπκκεηείρε καδί κε άιινπο θαιιηηέρλεο φπσο ν Αιέθνο Κνληφπνπινο ζηελ ίδξπζε ηεο 

θαιιηηερληθήο νκάδαο ησλ ιεγφκελσλ «Αθξαίσλ», ηεο νπνίαο ηα κέιε μερψξηζαλ γηα ηελ 

ελαζρφιεζή ηνπο κε κνξθέο αθεξεκέλεο ηέρλεο.[2] Σν 1954 κεηέβε ζην Παξίζη κε ζθνπφ λα 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θνηηψληαο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ζηελ Αθαδεκία Grande 

Chaumiere. Παξάιιεια νξγάλσζε εθζέζεηο ζηελ Αζήλα θαη ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, φπνπ 

εγθαηαζηάζεθε κε ηε ζχδπγφ ηνπ, Γαβξηέια ίκνζε, θαη έιαβε κέξνο ζε αξθεηέο αηνκηθέο θαη 

νκαδηθέο εθζέζεηο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 
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Σν 1967 παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά ηα «Αλζξσπάθηα», ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ έξγνπ 

ηνπ, κε ην νπνίν απαζρνιήζεθε θαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο, θάλνληάο ην έλα είδνο θαη κέζν 

εηξσλείαο θαη θνηλσληθήο θξηηηθήο. ηαδηαθά, απφ ην 1975 νη ζρεκαηνπνηεκέλεο κνξθέο 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ θαη ελνπνηήζεθαλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αλζξψπηλσλ ηνπίσλ. 

Απεβίσζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1984, ιίγεο εκέξεο κεηά ηα εγθαίληα ηεο αλαδξνκηθήο έθζεζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε Αζελψλ. 
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Παλαγηώηεο Σέηζεο  

 

Ο Παλαγηψηεο Σέηζεο (1925 - 5 Μαξηίνπ 2016) ήηαλ Έιιελαο ραξάθηεο θαη δσγξάθνο απφ ηελ 

Όδξα. Γελλήζεθε ην 1925 ζηελ Όδξα απφ ληφπηνπο γνλείο θαη ήηαλ γηνο εζηηάηνξα. Παξέκεηλε 

ζηελ Όδξα κέρξη ην 1937 φηαλ κεηά ηε θνίηεζή ηνπ ζηελ Α' Γπκλαζίνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Πεηξαηά, αξρηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη κεηά ηελ Καηνρή ζηελ 

Καιιίπνιε. Πήξε ηα πξψηα ηνπ καζήκαηα δσγξαθηθήο ην 1940 απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφηερλν θαη 

μπινγξάθν Κιάνπο Φξηζιάληεξ ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν γλψξηζε ηνπο Νίθν Υαηδεθπξηάθν-Γθίθα 

θαη ηνλ Γεκήηξε Πηθηψλε. Μεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην εμαηάμην Γπκλάζην ζπνχδαζε λνκηθή 

ηελ νπνία φκσο εγθαηέιεηςε κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηεο 

Καηνρήο εηζήρζε ζηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 1949 αθνχ 

είρε ζπνπδάζεη ππφ ηνπο Γεκήηξην Μπηζθίλε, Παχιν Μαζηφπνπιν θαη Κσλζηαληίλν Παξζέλε. 

Αξγφηεξα ράξε ζε ππνηξνθία νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Παξηζηνχ ην δηάζηεκα (1953-1956) φπνπ δηδάρζεθε ραιθνγξαθία. 
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Γελλήζεθε ην 1925 ζηελ Όδξα απφ ληφπηνπο γνλείο θαη ήηαλ γηνο εζηηάηνξα. Παξέκεηλε ζηελ 

Όδξα κέρξη ην 1937 φηαλ κεηά ηε θνίηεζή ηνπ ζηελ Α' Γπκλαζίνπ ε νηθνγέλεηα ηνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Πεηξαηά, αξρηθά ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη κεηά ηελ Καηνρή ζηελ 

Καιιίπνιε. Πήξε ηα πξψηα ηνπ καζήκαηα δσγξαθηθήο ην 1940 απφ ηνλ Γεξκαλφ θηιφηερλν θαη 

μπινγξάθν Κιάνπο Φξηζιάληεξ ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν γλψξηζε ηνπο Νίθν Υαηδεθπξηάθν-Γθίθα 

θαη ηνλ Γεκήηξε Πηθηψλε. Μεηά ηελ απνθνίηεζε απφ ην εμαηάμην Γπκλάζην ζπνχδαζε λνκηθή 

ηελ νπνία φκσο εγθαηέιεηςε κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηεο 

Καηνρήο εηζήρζε ζηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 1949 αθνχ 

είρε ζπνπδάζεη ππφ ηνπο Γεκήηξην Μπηζθίλε, Παχιν Μαζηφπνπιν θαη Κσλζηαληίλν Παξζέλε. 

Αξγφηεξα ράξε ζε ππνηξνθία νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Παξηζηνχ ην δηάζηεκα (1953-1956) φπνπ δηδάρζεθε ραιθνγξαθία. 
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Γεκήηξεο Μπηαξάο 
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Ο Γεκήηξεο Μπηαξάο (18 Ηνπλίνπ 1934 - 16 Φεβξνπαξίνπ 2017) ήηαλ ζχγρξνλνο Έιιελαο 

δσγξάθνο κε δηεζλή θαηαμίσζε θαη θαζεγεηήο ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ (ΑΚΣ). 

Γελλήζεθε ζηε Υαιθίδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1934. πνχδαζε δσγξαθηθή ζηε Αλσηάηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ (1953-1958) έρνληαο θαζεγεηέο ηνλ Γηάλλε Μφξαιε θαη ηνλ πχξν Παπαινπθά. 

πλέρηζε ζπνπδέο ζηε ζθελνγξαθία ζηελ "École Supérieure des Arts Décoratifs" θαζψο θαη 

εζσηεξηθή δηαθφζκεζε ζηε "Métiers d'Art" ζην Παξίζη (1960-1964) κε ππνηξνθία ηνπ Η.Κ.Τ. Σν 

1975 εθιέρζεθε θαζεγεηήο ηεο ΑΚΣ. Έξγα ηνπ έρνπλ εθηεζεί ζηελ Αζήλα, ζε αηνκηθέο 

εθζέζεηο ζηηο γθαιεξί "Επγφο", "Άζηνξ", "Μέξιηλ", αίζνπζα Σέρλεο (Θεζζαινλίθε), θαζψο 

επίζεο θαη ζηε Μπνιφληα, Φισξεληία, Ρψκε, Γέλνβα θ.ά.  Σν Μάξηην ηνπ 2008 εμειέγε ηαθηηθφ 

κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Ζ Αθαδεκία ηνλ δηέγξαςε απφ ηελ επεηεξίδα ηεο δηφηη κεηά απφ 

αζζέλεηα έκεηλε ηπθιφο. Πέζαλε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2017, ζε ειηθία 82 εηψλ. Σνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο. 
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Ζ ζηξνθή ηνπ πξνο ηνλ θξηηηθφ ξεαιηζκφ κε ρξήζε θσηνγξαθηθψλ ληνθνπκέλησλ, πεξηνξηζκέλε 

ρξσκαηηθφηεηα θαη πνιηηηθφ πεξηερφκελν, ήηαλ κηα ραξαθηεξηζηηθή θάζε πξψηκεο δσγξαθηθήο 

ηνπ, ζηα ρξφληα ηεο δηθηαηνξίαο. Χζηφζν ζηε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ ζα θπξηαξρνχζαλ ηα 

εμπξεζηνληζηηθά ζηνηρεία θαη ην έληνλν ρξψκα. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ ηα ζέκαηα 

είλαη αλζξσπνθεληξηθά θαη ζπρλά πξνζσπνγξαθηθά. Ζ αθαηξεηηθή δηάζεζε, ε ειεπζεξία ηεο 

γξακκήο θαη νη ρξσκαηηθέο εληάζεηο ζπλππάξρνπλ κε ηελ νμχηεηα ηεο παξαηήξεζεο, είηε 

πξφθεηηαη γηα απεηθνλίζεηο πξνζψπσλ είηε άιισλ ζεκάησλ. ε φιν ηνπ ην έξγν, ε έκθαζε ζηηο 

εηθαζηηθέο πνηφηεηεο θαλεξψλεη ηε βαζχηεξε ζρέζε ηνπ κε ηηο παξαδνζηαθέο αμίεο ηεο 

δσγξαθηθήο.  
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Αιέθνο Φαζηαλόο 

 

 

Ο Αιέθνο Φαζηαλφο (Αζήλα, 1935) είλαη Έιιελαο δσγξάθνο. 

πνχδαζε βηνιί ζην Χδείν Αζελψλ θαη δσγξαθηθή ζηελ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ην 

δηάζηεκα 1956-1960 ζην εξγαζηήξην ηνπ Γηάλλε Μφξαιε. Μειέηεζε ηελ αξραία ειιεληθή 

αγγεηνγξαθία θαη ηε Βπδαληηλή εηθνλνγξαθία. Παξαθνινχζεζε καζήκαηα ιηζνγξαθίαο ζηελ 
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École des beaux-arts ηνπ Παξηζηνχ, κε ππνηξνθία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο (1962-1964), θνληά 

ζηνπο Clairin θαη Dayez. Σν 1966 εγθαηαζηάζεθε ζην Παξίζη, ελψ απφ ην 1974 δεη θαη εξγάδεηαη 

ζην Παξίζη θαη ηελ Αζήλα. Απφ ην 1959, ρξνληά ηεο πξψηεο αηνκηθήο ηνπ παξνπζίαζεο ζηελ 

Αζήλα, έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ εβδνκήληα αηνκηθέο εθζέζεηο ζε Αζήλα, 

Θεζζαινλίθε, Παξίζη, Μφλαρν, Σφθπν, Ακβνχξγν, Επξίρε, Μηιάλν, Βεξπηφ, ηνθρφικε, 

Λνλδίλν θαη αιινχ. πκκεηείρε επαλεηιεκκέλα ζε νκαδηθέο εθζέζεηο θαη γλσζηέο δηεζλείο 

δηνξγαλψζεηο αλά ηελ πθήιην. Ο Φαζηαλφο αζρνιήζεθε επίζεο κε ηε ραξαθηηθή, ην ζρεδηαζκφ 

αθηζψλ, θαζψο θαη ηε ζθελνγξαθία, ζπλεξγαδφκελνο θπξίσο κε ην Δζληθφ Θέαηξν Αζελψλ 

(Ακεξηθή ηνπ Κάθθα ζε ζθελνζεζία Αιέμε νισκνχ, 1975, Διέλε ηνπ Δπξηπίδε, 1976, ξληζεο 

ηνπ Αξηζηνθάλε, 1978 θ.ά.). Αλέιαβε ηελ εηθνλνγξάθεζε αξθεηψλ βηβιίσλ, ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, γλσζηψλ πνηεηψλ θαη ζπγγξαθέσλ. Έρεη επίζεο εθδψζεη θαη δηθά ηνπ θείκελα, πεδά 

θαη πνηεηηθά. Γηα ην ζχλνιν ηεο δνπιεηάο ηνπ έρνπλ γπξηζηεί ηέζζεξηο ηαηλίεο γηα ηελ ειιεληθή 

θαη ηε γαιιηθή ηειεφξαζε, ελψ θπθινθνξνχλ κνλνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηθαζηηθή 

παξαγσγή ηνπ. 

 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ χθνο ηνπ Φαζηαλνχ δηακνξθψλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. Σξία 

βαζηθά ζέκαηα έκεηλαλ αλαιινίσηα ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ: άλζξσπνο, θχζε, πεξηβάιινλ. 

Ζ ζπνπδή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ε ελαζρφιεζε κε ηηο γξαθηθέο ηέρλεο θαη ηε ραξαθηηθή 

επεξέαζαλ θαη ην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν. ηηο πξψηεο ζπλζέζεηο ηνπ θπξηαξρεί ε κνξθή ηνπ 

αμησκαηηθνχ κε ηα θνπζθσηά, θφθθηλα κάγνπια, ηα θαληαρηεξά ζηξίηηα ζηε ζηνιή θαη ην 

γεινηνγξαθηθά ππνβιεηηθφ χθνο. ηαδηαθά νη κνξθέο θηλνχληαη θαη απνθηνχλ δηθή ηνπο δσή. 

Γίλνληαη δεχγε πνπ γεκίδνπλ ην ρψξν κφιηο αγγίδνπλ ε κία ηελ άιιε, κέλνληαο σζηφζν ελσκέλεο 

ζρεδηαζηηθά ζε κία κάδα. 
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Κσζηήο Γεσξγίνπ 
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Ο Κσζηήο Γεσξγίνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1956. Εεη θαη εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα. Δίλαη 

απφ ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο δηεζλψο 'Έιιελεο εηθαζηηθνχο ηεο ζχγρξνλεο γεληάο. Με 

πεξηζζφηεξεο απφ ελελήληα αηνκηθέο εθζέζεηο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο ζηα κεγαιχηεξα 

κνπζεία θαη γθαιεξί ηνπ θφζκνπ θαη κε πιένλ ησλ ηξηαθνζίσλ νκαδηθψλ παγθνζκίσο, απνηειεί 

ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο ηεο γεληάο ηνπ θαη ηηκή γηα ηνλ Διιεληζκφ, ηδηαηηέξσο ζε απηή ηελ 

εμαηξεηηθά θξίζηκε πεξίνδν. 

 

 

Ο Κσζηήο Γεσξγίνπ είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πξφηππν ηνπ αλήζπρνπ θαη αλέληαρηνπ 

δεκηνπξγνχ, ν νπνίνο θηλείηαη κε παξνηκηψδε άλεζε θαη ηδηφηππε ιηηφηεηα θαη ζηνραζκφ 

αλάκεζα ζηε δσγξαθηθή, ηε γιππηηθή, ηελ πνίεζε ή ηε κνπζηθή γιηζηξψληαο ζηα πιήθηξα ηνπ 

ζπλζεζάηδέξ ηνπ, θαηαξξίπηνληαο ηα φξηα κεηαμχ ηνπο.  

 

 

Νηθνιέηηα Αλησλνπνύινπ 
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Δίλαη απφθνηηε ηεο ΑΚΣ (Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ) Αζήλαο κε εμεηδίθεπζε ζηε 

Εσγξαθηθή, Φεθηδσηφ θαη Σέρλε ηνπ βηβιίνπ, κε θαζεγεηέο ηνπο: Η. Μφξαιε, Η. Κνιέθα θαη Η. 

Παπαδάθε αληίζηνηρα. Με ππνηξνθία ηεο ΔΟΜΜΔΥ  πήγε ζηε ζρνιή Ecole National Superieure 

des Beaux Arts Παξηζηνχ, ζην ηκήκα Εσγξαθηθήο θαη Φεθηδσηνχ. Δίλαη κέινο νκάδαο 

ζπγγξαθήο βηβιίνπ γηα ην κάζεκα ηνπ Διεπζέξνπ ρεδίνπ, Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ησλ Σ.Δ.Δ.. 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Σέινο, απνηειεί κέινο επηηξνπήο θξηηψλ γηα ην βηβιίν Φεθηδνγξαθία, 

Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ ησλ Σ.Δ.Δ Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

 

 

Δπαλζία νύηνγινπ 

 

Γελλήζεθε ζηνλ άγην Κσλζηαληίλν Φαξζάισλ ζηηο 1-1-1964. Πήξε ηα πξψηα καζήκαηα 

δσγξαθηθήο απφ ην Νίθν ηέθν. πνχδαζε δσγξαθηθή ζηε ζρνιή θαιψλ ηερλψλ ηεο 
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Αζήλαο απφ ην 1987 κέρξη ην 1992, κε δαζθάινπο ηνλ Παλαγηψηε Σέηζε , Γεκήηξε  

Μπηαξά , Θαλάζε Δμαξρφπνπιν. Έξγα ηεο ππάξρνπλ ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο  Βάξζνπ , 

Κνπβνχηζαθε , Καξαζηακάηε , Κφγηα , Μπεξγειέ, Ρήγα , Φξπζίξα, Φειηνχ θαζψο θαη 

ζηε πηλαθνζήθε Καξδίηζαο θαη Κνκνηελήο  ζην ηζηνξηθφ κνπζείν  Όδξαο , ζην 

ππνπξγείν πνιηηηζκνχ, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Οκαδηθέο εθζέζεηο 

1992: Γξαλάδα Ηζπαλίαο, Γηεζλέο  αιφλη Νέσλ Καιιηηερλψλ 

1993: Απνθνίησλ Α..Κ.Σ., Δζληθή Πηλαθνζήθε 

1993: Γήκνο Όδξαο-Αίζνπζα Σέρλεο θαη πλαπιηψλ, 13 Νένη Έιιελεο Εσγξάθνη 

1996: Gallery Μηξάληα, Όδξα 

1997: Gallery ηεο Έξζεο. Έθζεζε Άλνημε 97, Αζήλα 

1999: Αίζνπζα Σέρλεο Άλλπ Μπάιηα, Γξφκνη ηεο Παξαζηαηηθήο Εσγξαθηθήο , 

Θεζζαινλίθε 

1999: Αίζνπζα Σέρλεο F Υαξίιανο Φαηφιαο, Καξδίηζα 

2000: Αίζνπζα Σέρλεο θνπθά 4, Σηκή ζηε Μαίξε καο ην κνληέιν, Αζήλα 

2001: Δηθαζηηθφ Κέληξν Γεσξγίνπ Καξχδε, Αζήλα 

2001: Οθηψβξηνο Μήλαο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, Γήκνο Αζελαίσλ, Σερλφπνιηο, Γθάδη 

2002: Γηαβαιθαληθή Έθζεζε Μηθξνγξαθηθήο Σέρλεο-Μηληαηνχξαο, Κξαηηθφ Μνπζείν 

χγρξνλεο Σέρλεο, Θεζζαινλίθε 

 

Αηνκηθέο εθζέζεηο 

1990: Αίζνπζα Σέρλεο Σίξπλο, Καξδίηζα 

1994: Gallery Μαξία Παπαδνπνχινπ, Αζήλα 

1998: Υψξνο Σέρλεο 24, Αζήλα 

2004: Gallery Αδάκ, Αζήλα 

 

Δθπαηδεπηηθή εκπεηξία 

1996-1999: Καζεγήηξηα Διεχζεξνπ ρεδίνπ ζηελ Ηδησηηθή ρνιή Κνκκσηηθήο 

ΚΑΜΜΔΡ 

 



85 
 

Υξήζηνο Παιάληδαο 

 

 

 

Γελλήζεθε ζηε Λάξηζα, 1962. 

1983-89 πνχδαζε ζηελ Α..Κ.Σ. ηεο Αζήλαο δσγξαθηθή κε θαζεγεηέο ηνπο  Γ. 

Μπηαξά, Γ. Κνθθηλίδε θαη Ν. Κεζζαλιή, ηερληθή ησλ Βπδαληηλψλ εηθφλσλ (αγηνγξαθία), 

λσπνγξαθία (θξέζθν)  κε θαζεγεηή ηνλ Κ. Ξηλφπνπιν, θαη ςεθηδσηφ κε ηνλ Γ. 

Βαιαβαλίδε. Ηζηνξία ηεο ηέρλεο κε θαζεγήηξηα ηελ Μ Λακπξάθε-Πιάθα, ηζηνξία ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο θαη Ρπζκνινγία κε θαζεγεηέο ηνπο Η. Καξαηδφγινπ θαη . Κνληαξάην. 

Δηζαγσγή ζηελ Αηζζεηηθή, ηε ζεσξία ηεο Σέρλεο θαη Φηινζνθία κε θαζεγεηή ηνλ Π. 

Υξηζηνδνπιίδε. Παηδαγσγηθή Φπρνινγία θαη δηδαθηηθή κε θαζεγεηή ηνλ Γαλαζή-

Αθεληάθε. 

1990-92 Με ππνηξνθία ηεο Γαιιηθήο θπβέξλεζεο ζπλέρηζε κεηαπηπρηαθέο  ζπνπδέο 

ζηελ Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts de Paris κε δάζθαιν ηνλ Pierre Carron. 

1988-90 Δξγάζηεθε σο δσγξάθνο κνπζεηνπαηδαγσγφο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ Ζ ΓΔΝΝΖΖ ΣΖ ΓΡΑΦΖ. 

1992-93 Γίδαμε δσγξαθηθή ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 25 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Πεξηζζνχ. 

1997-98 Γίδαμε ζρέδην θαη δσγξαθηθή ζην ηκήκα Δθαξνζκέλεο Εσγξαθηθήο ζηηο ζρνιέο 

ΑΚΣΟ. 

2011-13 Δξγάζηεθε ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

Παίδσλ ŘřΑγία νθίαřř σο art-therapist ζην πξφγξακκα Πξναγσγή Φπρηθήο Τγείαο 

παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ρξφληα ζσκαηηθή λφζν. 

Παξαδίδεη ηδησηηθά καζήκαηα δσγξαθηθήο θαη ζρεδίνπ ζε ππνςεθίνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ. 
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Έξγα ηνπ βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ζηελ Πηλαθνζήθε ηεο Φιψξηλαο, ζηελ 

Πηλαθνζήθε Κνπβνπηζάθε, ζην Μνπζείν Φξπζίξα, ζηεο ζπιινγέο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο, 

Παπαζηξάηνπ, ΑΓΔΣ Ζξαθιήο θαη ζε άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Έρεη θηινηερλήζεη πνιιά εκεξνιφγηα ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ θαη επηιέρζεθε αλάκεζα 

ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο Καιιηηέρλεο λα εθπξνζσπήζεη κε ην έξγν ηνπ ηε 

ζχγρξνλε Διιεληθή Σέρλε θαηά ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηνπ 2004. 

ΑΣΟΜΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ 

1991    Παξίζη Gallerie  Bernanos 

1993    Αζήλα  Αίζνπζα  θνπθά. 

1996    Αζήλα  Ζκεξνιφγην Οκίινπ εηαηξεηψλ  ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ  Θέκα ΝΗΤΡΟ 

1996    Αζήλα «ART ATHINA 96» Αίζνπζα θνπθά 

1999    Αζήλα Αίζνπζα Σέρλεο «θνπθά» 

2000    Αζήλα, Αίζνπζα Σέρλεο «Έθθξαζε» Γιπθάδα 

2004    Αζήλα, Αίζνπζα Σέρλεο «θνπθά» 

2004 Αζήλα,řřART ATHINA 2004řř Gallery Αξγψ 

2005    Λεπθσζία, C. K. Art Gallery, Κχπξνο 

2009 Λεπθσζία, C. K. Art Gallery, Κχπξνο 

2014 Αζήλα, ŘřART ATHINA 2014řř ALPHA C.K.ART Gallery 

2014 Λεπθσζία, ALPHA C.K.ART Gallery,Κχπξνο 

ΟΜΑΓΗΚΔ  ΔΚΘΔΔΗ 

1989    Αζήλα «ΑΘΖΝΑ ΔΗΚΑΣΗΚΑ 89». 

Γήκνο Αζελαίσλ. 

1989    Αζήλα «3ε Γηεζλήο πλάληεζε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

1989    Αζήλα «απφθνηηνη ηεο Α..Κ.Σ.  Αζελψλ Δζληθφ ΄Ηδξπκα εξεπλψλ. 

1991    Αζήλα «πιινγή Βιάζζε Φξηζζχξα» Μνπζείν Πηεξξίδε Ŕ Πλεπκαηηθφ θέληξν 

Γήκνπ Αζελαίσλ. 

1991    Παξίζη «Artistes  du monde» 

Callerie Bernanos. 

1992    Ρφδνο -Εάθπλζνο πιινγή Βιάζζε Φξηζζχξα 

1993    ΄Τδξα «13 Νένη ΄Διιελεο δσγξάθνη» 

1993    Πεηξαηάο «Νένη ΄Διιελεο δσγξάθνη» Gallerie Αζηξνιάβνο. 

1993    Κχπξνο Ŕ  «The midwest group of Comanies and the Dutch Associations of 

Cyprus. 

1995    Aζήλα Ŕ ΔζληθήΠηλαθνζήθε 

«Σηκήζηνλ  Greco». 

1996    Υίνο Ŕ Βφινο Ŕ πιινγήΑΓΔΣ  ΖΡΑΚΛΖ 

1996    Αζήλα Ŕ Ledra Marriot   Hotel 
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1996    Κχπξνο Ŕ Λεπθσζία  Gallerie Argo 

1997    Θεζζαινλίθε «ΠνιηηηζηηθήΠξσηεχνπζαηεοΔπξψπεο «ΓεκαξρείνΘεζζαινλίθεο» 

1997    Κχπξνο Ŕ Λεπθσζία  Gallerie Argo 

1997    Κχπξνο Ŕ Λεπθσζία Hilton Hotel. 

1997    ΛάξηζαΚέληξνχγρξνλεο  ΔηθαζηηθήοΣέρλεο. 

1998    Βέιγην Ŕ Βξπμέιιεο West  Europe Union 

1998    Αζήλα 12 Εσγξάθνηδσγξαθίδνπλγηαην «sante» Gallerie  Ενπκπνπιάθε 

2000    Αζήλα, ΑίζνπζαΣέρλεο «Έθθξαζε» Πξνζσπηθέορέζεηο 

2000    Θεζζαινλίθε, ΑίζνπζαΣέρλεο «Έςηινλ» 

2002    Αζήλα, ΑίζνπζαΣέρλεοθνπθά «ΑπνρξψζεηοηνπΚφθθηλνπ» 

2003    «Ledra House», Λεπθσζία Ŕ Κχπξνο 

2003    Αίζνπζαθνπθά «Εσγξαθηθέοπγγέλεηεο» 

2003    Αζήλα, ΠνιηηηζηηθφΚέληξνΓήκνπΑζελψλ «ΔηθαζηηθήΧδή» (Α. ρηλά) 

2003    ΠνιηηηζηηθήΟιπκπηάδα (Π. Κνπλελάθε) Ŕ ΔθδφζεηοΑΓΑΜ 

2004    Αζήλα, ŖArt Αζήλαŗ, ΓθαιεξίΑξγψ 

2004    Αζήλα, ΣερλφπνιεΓθάδη, ŖΑγψλσλΠφιηοŗ, 

(Α. ρηλά) 

2004    Λεπθσζία, C. K. Art Gallery, Κχπξνο 

2005 Αζήλα, ΓθαιεξίΠΔΡΗΣΔΥΝΧΝ ŔΜάζθεο 

2006 Αζήλα, ΚνιιέγηνΑζελψλ Ŕ ΉηαλθάπνηεεΠελειφπεΓέιηα 

2007 Αζήλα, ΜνπζείνΜπελάθε Ŕ ΓελλέζιηνοΣφπνο 

2009 Όδξα,  ΗζηνξηθφΑξρείν Ŕ ΜνπζείνΌδξαο 

2010  Αζήλα,ΠνιηηηζηηθφΚέληξνΓήκνπΑζελψλΜειίλαΜεξθνχξε ŘřΑλζξψπηλαΜέηξαřř 

(ΊξηοΚξεηηθνχ) 

2010   ίθλνο, ΔζληθήΠηλαθνζήθε, ŘřΝέααπνθηήκαηαřř 

2010   Αζήλα, Αίζνπζαθνπθά, Řřχλζεζηο-πλαίζζεζηοřř 

2010   Κσλζηαληηλνχπνιε, Σνπξθία řřΗρλειαηψληαοηελΚσλζηαληηλνχπνιεřř 

(ΊξηοΚξεηηθνχ) 

2011   Αζήλα,Athens Plaza, ŘřSix Viewsřř (ΊξηοΚξεηηθνχ) 

2011   Θεζζαινλίθε, Atrion Gallery, ŘřΑλδξηθέοΤπνζέζεηοřř 

2011   Αζήλα, Αίζνπζαθνπθά 

2012   Αζήλα, ΜνπζείνΦξπζίξα,řřFace toFaceřř 

2013   Αζήλα, ΜνπζείνΦξπζίξα,řřThe deceit of the fleshřř 

2013   Αζήλα, ΔζληθφΑξραηνινγηθφΜνπζείν, ŘřOfferřř 

2014   ενχι, Κνξέα, ŘřInternational Korean Art Fairřř 

2014   ΓθαιαηίλαΛέηζε, Ηηαιία, ŘřDesiteratařř (L.Madaro) 
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Σαιαγάλεο Γεκήηξηνο 

 

 

Γελλήζεθε ζηελ Σξίπνιε ην 1945 θαη έδεζε ζηελ Αξθαδία ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα θαη 

κεηά κεηαθφκηζε ζηελ Αζήλα, φπνπ έδεζε κέρξη ην 1964, νπφηε θαη έθπγε ζην 

εμσηεξηθφ. πνχδαζε κε ππνηξνθία ζην Αξρηηεθηνληθφ Ηλζηηηνχην ηεο Μφζραο θαη ην 

1971 πήξε δίπισκα θαη κάζηεξ αξρηηεθηνληθήο. Δπίζεο έιαβε ην πξψην βξαβείν γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ Νένπ Μνπζείνπ Λέληλ. Ζ κειέηε απηή εθηέζεθε γηα έλα ρξφλν ζηελ 

έθζεζε ησλ επηηεχγκαησλ ηεο νβηεηηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο, ζηελ νπνία 

θέξδηζε ην ρξπζφ κεηάιιεην. Σν 1970 επίζεο δηαθξίζεθε ζηελ παγθφζκηα έθζεζε 

OSAKA EXPO 1970 γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο πφιεο 40.000 θαηνίθσλ. Σν 1971 

πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε εθκεηάιιεπζεο ηνπ θαιεξηθνχ φξκνπ, φπνπ πξφηεηλε ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ Νένπ Αζελατθνχ Θεάηξνπ. 

Σν 1971 άξρηζε επίζεο λα δσγξαθίδεη. Ζ πξψηε ηνπ έθζεζε δσγξαθηθήο ήηαλ ζην ζην 

salon d'automne ηνπ Grand Palais des Champs Elysees ζην Παξίζη ην 1973. Ζ δνπιεηά 

απηή ήηαλ εκπλεπζκέλε απφ ηνλ Γηψξγν εθέξε. πλέξγαζηεθε κε ηνλ Γάιιν 

ζπγγξαθέα θαη ζθελνζέηε Εαθ Λαθαξηέξ γηα λα αλεβάζνπλ ην έξγν Ρσκηνζχλε ηνπ 

Γηάλλε Ρίηζνπ. Δπίζεο πξαγκαηνπνείηαη έθζεζε κε έξγα ηνπ ην 1974 ζην Foyer Royal de 

l' Odeon. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1974 γχξηζε ζηελ Διιάδα, φπνπ ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη σο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
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αξρηηέθηνλαο. Δπίζεο, άξρηζε λα εθζέηεη έξγα ηνπ ζε δηάθνξεο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα. Σν 

1987 εθζέηεη ηα έξγα ηνπ ζην Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν ηνπ Σφθην. 

Σν 1998 δηεθδίθεζε ηελ δεκαξρία ηεο Σξίπνιεο, φηαλ αλαδείρζεθε αληηδήκαξρνο 

πνιηηηζκνχ. 

Έξγα 

Ο Γεκήηξεο Σαιαγάλεο έρεη θηινηερλήζεη: 

 ην αλακλεζηηθφ κεηάιιην ζηε ζπλάληεζε Ρέηγθαλ - Γθνξκπαηζφθ 

 ηελ πνηκαληηθή ξάβδν ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ 

 ην κεηάιιην ηνπ Δπξσπατθνχ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Γειθψλ 

 ηα αλακλεζηηθά ηεο Δπηηξνπήο Γηεθδίθεζεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 θαη ην 

δίζθν ηεο εθερεηξίαο 

Δπίζεο έρεη ζρεδηάζεη ην Άιζνο ησλ κειψλ ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο. 

 

 

Γηάγηαλνο Απόζηνινο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Γελλήζεθε ζηελ Tξίπνιε ηεο Aξθαδίαο ην 1945. 

πνπδέο: Γξαθηθέο ηέρλεο ζηνλ A.T.I. κε δαζθάινπο ηνπο A. Tάζζν, Hιία 

Γεθνπιάθν θαη Γεκήηξε Mπηαξά (1965 Ŕ 1967). Απφ ην 1971 σο ην 1973 ζπνχδαζε 

ζην εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ηνπ Hιία Γεθνπιάθνπ. 

Σν 1968 ίδξπζε θαη δηεχζπλε ην εξγαζηήξην Eθαξκνζκέλσλ Tερλψλ ŖMνξθήŗ. 

Απφ ην 1974 εγθαηέιεηςε ηηο Eθαξκνζκέλεο Tέρλεο θαη αθνζηψζεθε ζηε δσγξαθηθή. 

Ζ ζεκαηνγξαθία ηνπ πεξηιακβάλεη ηνπία θαη λεθξέο θχζεηο, ηηο νπνίεο κεηαθέξεη ζε έλα 

αθεξεκέλν ηδίσκα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνδίδεη ηε γε θαη ηνλ νπξαλφ παξαπέκπεη ζε 

επηξξνέο απφ ηελ νιιαλδηθή ηνπηνγξαθία. Δίλαη κέινο ηνπ ΔΔΣΔ. 

Αηνκηθέο εθζέζεηο 

Galerie O 1978, 

Επγφο 1979, 1981, 1984, 

Τάθηλζνο 1983, 

Αληήλσξ 1986, 

Titanium 1988, 1992, 1993, 

ArtJonctionInternationalΝίθαηαΓαιιία 1988 

Έθθξαζε 1989, Αίζνπζα Σέρλεο Ναππιίνπ 1989, 

GalleryK Λνλδίλν 1990, 

Lineart Γαλδή Βέιγην 1991, 1992, 1993, 

Ars Speciosa Knokke Zoute Βέιγην 1992, 

Galerie V.Hick Bolland Βέιγην 1993 
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ηδέξε Δύε 

 

 

 

Ζ Δχε ίδεξε γελλήζεθε ζηελ Σξίπνιε ηεο Αξθαδίαο.  πνχδαζε δσγξαθηθή ζην 

Lindbergh College ζην St. Louis ηνπ Missuri ζηηο Ζ.Π.Α (1967-1968) θαη ζην 

Α.Σ.Η. ζηελ Αζήλα (1968-1971).  Παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά έξγα ηεο ζηελ 

Αζήλα ην 1993.  'Αιιεο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο αθνινχζεζαλ ζε πφιεηο ηεο 

Διιάδαο.  Σν έξγν ηεο δηαθξίλεηαη γηα ηηο αθαηξεηηθέο, γεσκεηξηθέο θαη 

κεηαθπζηθέο ζπλζέζεηο, ζηηο νπνίεο θπξηαξρνχλ ηα ςπρξά ρξψκαηα.  Εεη θαη 

εξγάδεηαη ζηελ Αζήλα.Αζρνιήζεθε κε ηηο εθαξκνζκέλεο ηέρλεο θαη ηελ ηέρλε ηνπ 

βηβιίνπ θαη ζπλεξγάζηεθε κε κεγάια πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, φπσο: 

HELLENEWS EXPRESS, ΒΖΜΑ, ΔΘΝΟ, ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ θ.α. 

 

Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αηνκηθέο εθζέζεηο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε νκαδηθέο απφ ην 

1990 έσο ζήκεξα, ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έξγα ηεο ππάξρνπλ ζε πνιιέο 

ηδησηηθέο ζπιινγέο, ζηελ Πηλαθνζήθε ηνπ Γήκνπ Σξηπφιεσο θαη ζην Μνπζείν 

Βνξξέ. 

 

Αηνκηθέο Δθζέζεηο: 
 

* 2009 Titanium Yiayiannos Gallery, Αζήλα. 

* 2008 Galerie Catherine Niederhauser, Λνδάλλε, Διβεηία. 

* 2005 Galerie Popy Arvani, Παξίζη. 
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* 2004 Titanium Yiayiannos Gallery, Αζήλα. 

* 2002 ŖΦαζκαηηθά Σνπίαŗ, Titanium Gallery, Αζήλα. 

* 2001 Millennium Gallery, Πάηξα. 

* 2001 Art-Space Yiayiannos, Αζήλα. 

* 1997 Kouros Gallery, Σξίπνιε. 

* 1997 Oasis Resort, Δπίδαπξνο. 

* 1996 Art Jonction, Παξίζη - Κάλλεο. 

* 1996 ŖΆδεινηΥψξνηŗ, Titanium Gallery, Αζήλα. 

* 1993 ŖΜηθξφ-ρήκαηα, Μηθξφ-Φφξκεοŗ, Gallery Δπίπεδα, Αζήλα. 

 

 

Κνύξνο  Γεκήηξηνο 

 

 

θαιιηηέρλεο θαη γιχπηεο Γεκήηξηνο  Κνχξνο γελλήζεθε ην 1957 ζηε Σξίπνιε Αξθαδίαο 

ζην θέληξν ηεο Πεινπνλλήζνπ. Φνίηεζε ζηε ζρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Σήλνπ θαη ζηελ 

αλψηαηε ζρνιή θαιψλ ηερλψλ ζηελ Αζήλα θαη ζπλέρηζε κε ππνηξνθία ηηο ζπνπδέο ηνπ 

ζηε κλεκεηαθή ηέρλε ζην Παξίζη . Έρεη εξγαζηεί πάλσ ζηηο δσγξαθηθέο ελφηεηεο 

<<Οξθηθά>> , << Φηινθηήηεο>> , <<Φχζε θαη Φπρή>>. Έρεη δηνξγαλψζεη αηνκηθέο 

εθζέζεηο θαη έρεη ιάβεη κέξνο ζε νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ 
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πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή κε ηίηιν <<Σν πέξαζκα>> εθδφζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα 

πνιπέθθξαζεο  <<Έιεπζηο>> 

Αλδξέαο Κξηεδήο 

Ο Αλδξέαο Κξηεδήο (1813-πεξίπνπ 1880) ήηαλ ζεκαληηθφο Έιιελαο δσγξάθνο, 

ιηζνγξάθνο θαη αγηνγξάθνο ηνπ 19νπ αηψλα. Γελλήζεθε ζηελ Όδξα θαη ήηαλ γηνο ηνπ 

εκπνξνπινηάξρνπ Γεκεηξίνπ Κξηεδή, γφλνπ ηεο αξρνληηθήο πδξατθήο νηθνγέλεηαο 

Κξηεδή. Δξγάζηεθε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην εζληθφ ηππνγξαθείν θαη 

ιηζνγξαθείν ησλ Αζελψλ θαη ην 1839 πήγε ζην Παξίζη φπνπ ζπνχδαζε δσγξαθηθή θαη 

ζπλέρηζε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε ιηζνγξαθία. Οινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ην 1846 

θαη ην 1851 δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ηρλνγξαθίαο θαη αξγφηεξα θαιιηγξαθίαο ζην 

Διιεληθφ Γπκλάζην χξνπ, φπνπ δίδαμε σο ην 1868. 

ε φηη αθνξά ηελ εθζεζηαθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, αλαθέξνληαη νη ζπκκεηνρέο ηνπ ζηα 

Οιχκπηα ηνπ 1859 θαη ηνπ 1875θαη ζηελ έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ ην 1867 φπνπ παξνπζίαζε 

πξνζσπνγξαθία ηνπ Λάδαξνπ Κνπληνπξηψηε.Τπνινγίδεηαη πσο πέζαλε γχξσ ζην 1880. 

 

Σα γλσζηά έξγα ηνπ Κξηεδή ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ησλ εηψλ 1841 θαη 1877. 

Αζρνιήζεθε θαηά θχξην ιφγν κε ηηο πξνζσπνγξαθίεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο λα 

απεηθνλίδνπλ κέιε αξρνληηθψλ νηθνγελεηψλ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ ζε επίζεκε θαη 

άθακπηε ζηάζε. ηα έξγα ηνπ είλαη εκθαλήο ε επηξξνή ηνπ απφ ηε καζεηεία ηνπ ζηε 

Γαιιία. Σν έξγν θαη ε ηερλνηξνπία ηνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ Ηηαινχ δσγξάθνπ Φξαληζέζθν Πίηδε, κε ηε δηαθνξά πσο ν Κξηεδήο 

απνθεχγεη ηε δηεηζδπηηθή, ιεπηνκεξή θαη επίπεδε απφδνζε ηνπ Πίηδε θηλνχκελνο πξνο 

κηα πην πιαζηηθή θαη πην επαίζζεηε απφδνζε. Έξγα ηνπ θπιάζζνληαη ζην Μνπζείν 

Μπελάθε, ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Όδξαο θ.α.  

https://el.wikipedia.org/wiki/1813
https://el.wikipedia.org/wiki/1880
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CE%B4%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%AD%CF%83%CE%BA%CE%BF_%CE%A0%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B5
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Ο Κξηεδήο ππήξμε θαη αγηνγξάθνο. Μεηαμχ άιισλ θηινηέρλεζε ηηο αγηνγξαθίεο ηεο 

εθθιεζίαο ηεο Αγίαο Δηξήλεο ζηνλ Πφξν ελψ άιιε γλσζηή ηνπ αγηνγξαθία είλαη 

ε Μαγδαιελή, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε ζην δηαγσληζκφ ησλ Οιπκπίσλ ηνπ 1875.  

 

 

Νηθεθόξνο Λύηξαο 

Ο Νηθεθόξνο Λύηξαο (Πχξγνο Σήλνπ, 1832 Ŕ Αζήλα, 13 Ηνπλίνπ 1904) ήηαλ έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο Έιιελεο δσγξάθνπο θαη δαζθάινπο ηεο δσγξαθηθήο θαηά ηνλ 19ν 

αηψλα. Θεσξείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1832
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
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πξσηνπφξνο ζηελ δηακφξθσζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Καιψλ Σερλψλ ζηελ Διιάδα. Ζ 

πνιπζήκαληε ηέρλε ηνπ θαιχπηεη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ πξψηνπ αηψλα ηεο ειιεληθήο 

αλαγέλλεζεο. 

Ο Νηθεθφξνο Λχηξαο ήηαλ γηνο ελφο ιατθνχ καξκαξνγιχπηε, ν νπνίνο πεξηπιαλήζεθε ζ' 

φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ησλ Βαιθαλίσλ αλαδεηψληαο ηελ ηχρε ηνπ θαη ηειηθά θαηέιεμε 

ζηελ Σήλν. Ο παηέξαο κεηέδσζε ζην γην ηνπ ηε κεγάιε αγάπε ηνπ πξνο ηελ θαιιηηερλία 

θαη ν Νηθεθφξνο Λχηξαο απφ κηθξή ειηθία είρε εθπιήμεη κε ην πινχζην ηαιέλην ηνπ 

φζνπο έηπρε λα ηνλ γλσξίζνπλ. 

Σν 1850, ζε ειηθία δεθανθηψ εηψλ, πήγε ζηελ Αζήλα καδί κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη 

γξάθηεθε ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ (ε κεηέπεηηα Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ). ην 

ρνιείν ησλ Σερλψλ, ζπνχδαζε δσγξαθηθή κε δαζθάινπο ηνλΓεξκαλφ δηεπζπληή ηεο 

ρνιήο, Λνπδνβίθν Θείξζην (Λνχληβηρ Σηξο, Ludwig Thiersch), ηνπο αδεξθνχο 

Μαξγαξίηε θαη ηνλ Ηηαιφ Ραθθαέιν Σζέθθνιη (Raffaelo Ceccoli). Ο Θείξζηνο 

ζπγθηλεκέλνο απφ ην πξψηκν θνχλησκα ηεο θαιιηηερληθήο ηδηνθπΐαο ηνπ Νηθεθφξνπ 

Λχηξα, ηνλ πήξε ππφ ηελ ηδηαίηεξε θαη παηξηθή πξνζηαζία ηνπ θαη ηνλ θαζνδήγεζε κε 

επηηπρία ζην δξφκν ηεο κεγάιεο θαξηέξαο. Με ηελ απνθνίηεζή ηνπ, ην 1856, ν 

Νηθεθφξνο Λχηξαο αλέιαβε λα δηδάμεη ην κάζεκα ηεο ηνηρεηψδνπο Γξαθήο ζην ίδην 

ίδξπκα. Σν 1860, κε ππνηξνθία ηνπ βαζηιηά ζσλα, πήγε ζην Μφλαρν γηα λα ζπνπδάζεη 

ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη έηζη βξέζεθε ζηελ θαξδηά 

ηεο επξσπατθήο θαιιηηερληθήο δσήο. Σελ επνρή εθείλε, ζηελ πξσηεχνπζα 

ηεο Βαπαξίαοδσληάλεπε μαλά ν αζελατθφο 5νο αηψλαο π.Υ.. Ζ ηέρλε, πνπ είρε πεγή ηνλ 

αξραίν θιαζηθηζκφ, βξηζθφηαλ ζηελ αθκή ηεο. Μέζα ζ' απηή ηε ρνιή θαη κε δάζθαιφ 

ηνπ ηνλ Καξι θνλ Πηιφηπ (Karl von Piloty), ν νπνίνο ήηαλ βαζηθφο εθπξφζσπνο ηεο 

ηζηνξηθήο ξεαιηζηηθήο δσγξαθηθήο ζηε Γεξκαλία, ν Νηθεθφξνο Λχηξαο αλέπηπμε 

ζηεξεέο ξίδεο γηα ηελ θαηνπηλή ηνπ εμέιημε. 

Σν 1862, κε ηελ έμσζε ηνπ βαζηιηά ζσλα, ην ειιεληθφ θξάηνο δηέθνςε ηελ ππνηξνθία 

πνπ ηνπ ρνξεγνχζε, αιιά ν εχπνξνο βαξψλνο ηκψλ ίλαο, πξέζβεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1850
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1856
https://el.wikipedia.org/wiki/1860
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1862
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
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ηεο Διιάδαο ζηε Βηέλλε, αλέιαβε ηα έμνδα ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1865, 

ιίγν πξηλ αλαρσξήζεη γηα ηελ Διιάδα, ζπλάληεζε ηνλ θίιν ηνπ Νηθφιαν Γχδε, πνπ κφιηο 

είρε θζάζεη ζην Μφλαρν γηα λα ζπνπδάζεη θαη απηφο θνληά ζηνλ Πηιφηπ. Μαδί κε 

ηνλ Γχδε επηζθέθζεθαλ εθζέζεηο θαη κνπζεία θαη πήγαλ γηα ιίγεο εκέξεο ζηηο εμνρέο ηνπ 

Μνλάρνπ, ζε γξαθηθά ρσξηά ηεοΒαπαξίαο. 

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα, ν Λχηξαο δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζην ρνιείν Καιψλ 

Σερλψλ, ζηελ έδξα ηεο Εσγξαθηθήο, ηελ νπνία θαηείρε γηα 38 νιφθιεξα ρξφληα 

δηδάζθνληαο κε ππνδεηγκαηηθή επζπλεηδεζία θαη δήιν. Σν 1873, ζπληξνθηά κε ηνλ Γχδε, 

έθαλε έλα ηξίκελν ηαμίδη ζηε κχξλε θαη ηε Μηθξά Αζία, φπνπ πινχηηζε ην ηαιέλην ηνπ 

κε ηζρπξέο θαη θσηεηλέο εληππψζεηο θαη κε ην ξπζκφ ελφο άιινπ θφζκνπ. Δθεί 

πξνζπάζεζε λα γλσξίζεη ηελ επίδξαζε πνπ είρε ε Αλαηνιή πάλσ ζηνλ θιαζηθηζκφ, ψζηε 

λα κπνξέζεη λα κειεηήζεη ηνβπδαληηλφ ξπζκφ πνπ γελλήζεθε απφ ηελ έλσζε ηνπ 

θιαζηθηζκνχ κε ηελαξαβηθή ηέρλε. Σνλ επφκελν ρξφλν (1874) πήγε πάιη 

ζην Μφλαρν θαη επέζηξεςε ζηελ Αζήλα ηνλ Απξίιην ηνπ 1875. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1876, καδί κε ηνλ Γχδε, αλαρψξεζε θαη πάιη γηα ην Μφλαρν θαη 

ην Παξίζη. Σν 1879επηζθέθζεθε ηελ Αίγππην θαη ηνλ ρεηκψλα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

παληξεχηεθε ηελ Δηξήλε Κπξηαθίδε, θφξε εκπφξνπ απφ ηε κχξλε. Σνλ επφκελν ρξφλν 

γελλήζεθε ην πξψην απφ ηα έμη παηδηά ηνπο, ν Αληψληνο. Αθνινπζνχλ ηέζζεξηο αθφκα 

γηνη ŕ ν Νηθφιανο, ν ζσλ, ν Πεξηθιήο θαη ν Λχζαλδξνο ŕ θαη κία θφξε, ε Υξπζαπγή. 

Ο γηνο ηνπ Νηθφιανο έγηλε θη απηφο δσγξάθνο κε πινχζην θαη πνιχ ζεκαληηθφ έξγν. 

Ο Λχηξαο εξγάζηεθε επζπλείδεηα θαη σο δσγξάθνο θαη σο θαζεγεηήο ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ θαη γλψξηζε λσξίο ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ δφμα. Οη αλεμάληιεηνη ζεζαπξνί ηεο 

ςπρήο ηνπ, ε επαηζζεζία θαη ε επξχηεηα ηεο θαιιηηερληθή ηνπ ηδηνζπγθξαζίαο, έθαλαλ 

γφληκε ηε δηδαζθαιία ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ιακπξά, δεδνκέλνπ φηη νη 

ζεκαληηθφηεξνη θαιιηηέρλεο ηεο λεφηεξεο Διιάδαο ππήξμαλ καζεηέο ηνπ. Κνληά ηνπ 

καζήηεπζαλ πνιινί δσγξάθνη, πνπ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1865
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1874
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1875
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1876
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1879
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
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δηαθξίζεθαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο, ν Πνιπρξφλεο Λεκπέζεο, 

ν Πεξηθιήο Παληαδήο, ν Γεψξγηνο Ρντιφο θαη ν Νηθφιανο Βψθνο. 

Πέζαλε ζε ειηθία 72 εηψλ ην θαινθαίξη ηνπ 1904, κεηά απφ ζχληνκε αζζέλεηα πνπ 

εηθάδεηαη φηη νθεηιφηαλ ζε δειεηεξίαζε απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο ησλ ρξσκάησλ. Λίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα, ηελ έδξα ηνπ ζην ρνιείν Καιψλ Σερλψλ (Πνιπηερλείν), αλέιαβε ν 

παιαηφο καζεηήο ηνπ Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο. 

ην πινχζην θαη απέξαλην έξγν ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, απφ ηα πξψηα παηδηθά 

ζρεδηαγξάκκαηά ηνπ κέρξη ηνλ ηειεπηαίν ηνπ πίλαθα, βιέπεη θαλείο κηα δηαξθή εμέιημε. 

πλερψο αλεβαίλεη, πξνζπαζψληαο λα θηάζεη ζηελ ηδαληθή ηειεηφηεηα. Καηά ηελ πεξίνδν 

πνπ ήηαλ καζεηήο ηνπ Πηιφηπ ζην Μφλαρν, ν Λχηξαο αζρνιήζεθε κε ηελ ιεγφκελε 

«ηζηνξηθή δσγξαθηθή» κε ζέκαηα παξκέλα απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία. ηελ πεξίνδν ηνπ Μνλάρνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη πίλαθέο ηνπ: Ο 

απαγρνληζκόο ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ Δ΄, Ζ Πελειόπε δηαιύεη ηνλ ηζηό ηεο, Ζ Αληηγόλε 

εκπξόο ζην λεθξό Πνιπλείθε. 

Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα, άξρηζε λα αζρνιείηαη κε πξνζσπνγξαθίεο. Ο 

θαηαμησκέλνο Λχηξαο ήηαλ απφ ηα πην δεκνθηιή πξφζσπα ζηνπο αζελατθνχο 

θαιιηηερληθνχο θχθινπο ηεο επνρήο ηνπ. πκκεηείρε θαη ηηκήζεθε ζε πάκπνιιεο 

εθζέζεηο: ζηηο παλειιήληεο εθζέζεηο ζην Εάππεην, ηηο παγθφζκηεο εθζέζεηο 

ηνπ Παξηζηνχ (1855, 1867, 1878, 1889 θαη 1900), ηελ παγθφζκηα έθζεζε 

ηεο Βηέλλεο (1873), θαη ηηο εθζέζεηο πνπ νξγάλσλε ηαθηηθά ν Καιιηηερληθφο χιινγνο 

Παξλαζζφο. Χο επίζεκνο πξνζσπνγξάθνο ηεο πςειήο θνηλσλίαο 

ηεο Αζήλαο θηινηέρλεζε νιφζσκα κλεκεηαθά πνξηξέηα κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ 

εξπηέξε, Καπηαηδφγινπ, δηεπζπληψλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη άιισλ επηθαλψλ 

Αζελαίσλ πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα πην ζεκαληηθά δείγκαηα ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο 

ηνπ 19νπ αη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, νη βηνηηθέο αλάγθεο ήηαλ πνπ ππνρξέσζαλ ηνλ 

Νηθεθφξν Λχηξα λα δσγξαθίδεη πξνζσπνγξαθίεο εμερφλησλ πξνζψπσλ. Έηζη, κνινλφηη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%BF%CF%8A%CE%BB%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8E%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1904
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/1889
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1873
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
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είλαη αξηζηνπξγεκαηηθέο, δελ ήηαλ απηέο ζηηο νπνίεο ν Λχηξαο έθιεηλε κέζα ηε ςπρή 

ηνπ. 

Ζ θαιιηηερληθή δχλακε ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα βξίζθεηαη κέζα ζηνπο εζνγξαθηθνχο ηνπ 

πίλαθεο, ζηηο εθπιεθηηθέο εθείλεο ζπλζέζεηο, κε ζέκαηα ηεο δσήο ζην ρσξηφ θαη ηελ 

πφιε, πνπ αθηηλνβνινχλ νιφθιεξε ηε ζέξκε θαη ηε θσηεηλή ηνπ αγάπε γηα ηελ ειιεληθή 

δσή θαη ην αγλφ ειιεληθφ ζπίηη. Σα γξαθηθά έζηκα θαη ηα ζηηγκηφηππα ελέπλεπζαλ 

κεξηθά απφ ηα πιένλ γλσζηά εζνγξαθηθά έξγα ηνπ: Φαξηαλό κνηξνιόη, Παηδί πνπ ζηξίβεη 

ηζηγάξν, Ζ αλακνλή, Ο θαθόο έγγνλνο, Ζ θιεκκέλε, ην Μεηά ηελ πεηξαηείαλ, Ζ 

αξξαβσληαζκέλε, Σν ιηβάληζκα, Ζ νξθαλή, Σα άλζε ηνπ επηηαθίνπ, Ο όξζξνο, Ο 

γαιαηάο, Σν θίιεκα, Σν απγό ηνπ Πάζρα, Ο κάγθαο θαη θπξίσο Σα θάιαληα απνηεινχλ ηα 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξα έξγα ηνπ Λχηξα. Οη εζνγξαθίεο ηνπ Λχηξα, είδνο ζην νπνίν 

ζεσξείηαη εηζεγεηήο, αληαπνθξίλνληαη ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο 

επνρήο θαη ζην γεληθφ αίηεκα γηα ηελ απφδεημε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ησλ Διιήλσλ. 

Σα ηαμίδηα ηνπ ζηε Μηθξά Αζία θαη ηελ Αίγππηνπινχηηζαλ ηνπο πίλαθέο ηνπ κε 

αξαπάθηα, θειάρεο, ρφηδεο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ηεο πξνζθηινχο ζηελ Γχζε 

κπζηεξηαθήο Αλαηνιήο. Σα έξγα ησλ ηειεπηαίσλ ηνπ ρξφλσλ δηαπλένληαη απφ ηελ 

κειαγρνιία ησλ γεξαηεηψλ, απφ ζξεζθεπηηθέο αλεζπρίεο θαη κελχκαηα ζαλάηνπ. Πξνο 

ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, αζθεηηθέο θαη καπξνληπκέλεο ππάξμεηο κε θέξηλα πξφζσπα πήξαλ 

ηελ ζέζε ησλ ιπγεξφθνξκσλ θνξηηζηψλ. Ζ πνιχρξνλε ζεηεία ηνπ σο θαζεγεηή ζηε 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο. Αλ θαη πξνζθνιιεκέλνο πάληα ζηηο αξρέο ηνπ αθαδεκατζκνχ ηεο ρνιήο 

ηνπ Μνλάρνπ θαη αλεπεξέαζηνο απφ ην ξεχκα ησλ ηκπξεζηνληζηψλ, εληνχηνηο πξνέηξεπε 

πάληα ηνπο καζεηέο ηνπ λα είλαη αλνηρηνί ζηηο λέεο ηάζεηο. Χο θαιιηηέρλεο θαη σο 

δάζθαινο, ν Λχηξαο ζεκάδεςε ηελ πνξεία ηεο λενειιεληθήο δσγξαθηθήο. «Ζ αγάπε 

πξνο ην σξαίνλ είλαη ε γέθπξα κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπνπ», έιεγε. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE


99 
 

 

Γεώξγηνο Ηαθσβίδεο 



100 
 

 

Γέλλεζε 
11 Ηαλνπαξίνπ 1853 

Υίδεξα Λέζβνπ 

Θάλαηνο 
13 Γεθεκβξίνπ 1932 

Αζήλα 

Τπεθνόηεηα 
Διιάδα θαη Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία 

ρνιέο 

θνίηεζεο 

Δπαγγειηθή ρνιή κχξλεο, 

Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη 

Αθαδεκία θαιψλ ηερλψλ ηνπ 

Μνλάρνπ 

Ηδηόηεηα 
έθνξνο, δσγξάθνο θαη θαζεγεηήο 

παλεπηζηεκίνπ 

Σέθλα Μηράιεο Ηαθσβίδεο  

εκαληηθά 

έξγα 
First Steps Painting  

Ο Γεώξγηνο Ηαθσβίδεο (Υίδεξα Λέζβνπ, 11 Ηαλνπαξίνπ1853 Ŕ Αζήλα, 13 

Γεθεκβξίνπ1932) ήηαλ Έιιελαο δσγξάθνο θη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ θαιιηηερληθνχ θηλήκαηνο ηεο ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ.  

Βηνγξαθία 

Ο Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο γελλήζεθε ην 1853 ζηα Υίδεξα ηεο Λέζβνπ.
[1]

 ε ειηθία 13 εηψλ 

πήγε ζηελ κχξλε, γηα λα δήζεη κε ηνλ ζείν ηνπ, πξαθηηθφ αξρηηέθηνλα, θαη λα θνηηήζεη 

ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή, ελψ παξάιιεια εξγαδφηαλ. Απφ λσξίο έδεημε ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ ηέρλε θαη θπξίσο γηα ηελ μπινγιππηηθή. Σν 1868, αθνινχζεζε ην ζείν ηνπ ζηε 

Μελεκέλε γηα δχν έηε θαη ην 1870 κε ηελ πξνηξνπή θαη ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://www.wikidata.org/wiki/Q674426
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://www.wikidata.org/wiki/Q8563374
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/11_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82#cite_note-a-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georgios_Iakobidis.JPG
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Μηραήι Υαηδεινπθά, μπιέκπνξνπ, ζπλεξγάηε ηνπ ζείνπ ηνπ, απνθάζηζε λα ζπνπδάζεη 

γιππηηθή ζηελ Αζήλα. 

Σν 1870, εγγξάθεθε ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο (ηελ κεηέπεηηα Αλσηάηε ρνιή 

Καιώλ Σερλώλ). Γάζθαινί ηνπ ζηελ Αζήλα ήηαλ ν δσγξάθνο Νηθεθφξνο Λχηξαο
[1]

 θαη ν 

γιχπηεο Λεσλίδαο Γξφζεο. Απφ ην ρνιείν ησλ Σερλψλ απνθνίηεζε κε άξηζηα ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1877, ελψ είρε ήδε αξρίζεη λα δηαθξίλεηαη γηα ην δσγξαθηθφ ηνπ ηαιέλην. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1877 έιαβε ππνηξνθία απφ ην ειιεληθφ θξάηνο θαη αλαρψξεζε γηα ην 

Μφλαρν κε ζθνπφ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο 

πφιεο. Γάζθαινί ηνπ εθεί ήηαλ ν Λνχληβηρ θνλ Λεθηο (Ludwig λνn Löfftz), ν Βίιρεικ 

θνλ Λίληελζκηη (Wilhelm λνn Lindenschmidt) θαη ν Γθάκπξηει θνλ Μαμ (Gabriel λνn 

Max).
[1]

 Σν 1883, απνθνίηεζε απφ ηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ θαη γηα 

ηα επφκελα δεθαεθηά ρξφληα ζπλέρηζε λα εξγάδεηαη ζηελ ίδηα πφιε. 

Σν 1878, δεκηνχξγεζε ζην Μφλαρν δηθφ ηνπ εξγαζηήξην θαη ζρνιή δσγξαθηθήο ζειέσλ 

πνπ ιεηηνχξγεζε κέρξη ην 1898. Με ην ηαιέλην θαη ηελ εξγαηηθφηεηά ηνπ, έγηλε επξχηαηα 

γλσζηφο θαη αγαπεηφο. Οη δηαθξίζεηο άξρηζαλ λα δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε: «Υξπζνχλ 

κεηάιιηνλ» ζηελ Αζήλα ην 1888, ηδηαίηεξν βξαβείν ησλ Παξηζίσλ 1889, «Βξαβείν 

ηηκήο» ζηελ Βξέκε ην 1890, «Υξπζνχλ κεηάιιηνλ» ηνπ Βεξνιίλνπ ην 1891, «Υξπζνχλ 

κεηάιιηνλ» ηνπ Μνλάρνπ ην 1893, ην «Οηθνλφκεηνλ βξαβείνλ» ζηελ Σεξγέζηε ην 1895, 

ην βξαβείν Βαξθειψλεο ην 1898 θαη ην ρξπζφ κεηάιιην ζην Παξίζη ην 1900. 

Σν 1889 πέζαλε ε ζχδπγφο ηνπ, Άγια. Σν γεγνλφο απηφ ζεκάδεςε ηελ δσή ηνπ θαη 

ιέγεηαη πσο θαηφπηλ ζηακάηεζε λα δσγξαθίδεη ραξνχκελα παηδηθά ζέκαηα. 

Σν 1900, ηδξχζεθε ε Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο Διιάδαο θαη ν Ηαθσβίδεο θιήζεθε απφ ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα θαη δηνξίζηεθε πξψηνο ηεο έθνξνο.
[2]

 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ δαζθάινπ ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα ην 1904, δηνξίζηεθε σο άκηζζνο 

θαζεγεηήο ειαηνγξαθίαο ζηελ ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ απηή, ηνπ 

απνλεκήζεθε ν «Υξπζνχο ηαπξφο ησλ Ηππνηψλ». Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ν Ηαθσβίδεο, 

σο ν αγαπεκέλνο πξνζσπνγξάθνο ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο (ππήξμε πξνζσπηθφο θίινο 

ηνπ θηιφηερλνπ πξίγθηπα Nηθνιάνπ) θαη ηεο πςειήο αζελατθήο θνηλσλίαο, ήηαλ ήδε έλαο 

απφ ηνπο ιίγνπο επθαηάζηαηνπο Έιιελεο δσγξάθνπο. 

Σν 1910, κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ απφ ην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ αλαηέζεθε ε δηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ ησλ 

Καιψλ Σερλψλ. Σν 1914, ν Ηαθσβίδεο ηηκάηαη κε ην «Αξηζηείνλ ησλ Γξακκάησλ θαη 

Σερλψλ» θαη ην 1918, ηελ ζέζε ηνπ ζηελ δηεχζπλζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

αλαιακβάλεη ν Εαραξίαο Παπαλησλίνπ. Οθηψ ρξφληα αξγφηεξα, ην 1926, νξίδεηαη σο έλα 

απφ ηα ηξηάληα νθηψ αξηζηίλδελ κέιε ηεο λενζπζηαζείζαο Αθαδεκίαο Αζελψλ. 

Σν 1930, απνρσξεί απφ ηελ δηεχζπλζε ηεο Αλσηάηεο, πιένλ -κεηά ηελ αλαδηνξγάλσζή 

ηεο- ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, κε ηνλ ηίηιν ηνπ «επηηίκνπ δηεπζπληνχ». Πέζαλε ην 1932, 

ιίγν θαηξφ πξηλ θιείζεη ηα νγδφληα ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82_%CE%94%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B2%CE%B9%CF%87_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CF%86%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BD%CF%83%CE%BC%CE%B9%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CE%BE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82#cite_note-a-1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%83%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Ζ Δζληθή Πηλαθνζήθε ηνλ ηίκεζε κε κεγάιε αλαδξνκηθή έθζεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2005. 

Σν έξγν ηνπ 

 
Γ. Ηαθσβίδεο, Παηδηθή πλαπιία (1894). Λάδη ζε κνπζακά, 176 εθ. x 250 εθ. Δζληθή 

Πηλαθνζήθε 

Ο Ηαθσβίδεο ππεξέηεζε πηζηά ηνλ γεξκαληθφ αθαδεκατθφ λαηνπξαιηζκφ ηεο ιεγφκελεο 

«ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ». Σα ζέκαηά ηνπ, παξφηη δσληαλά θαη γεκάηα ειιεληθφ θσο, 

δηαθαηέρνληαη απφ ηελ ζεαηξηθφηεηα θαη ηελ απζηεξφηεηα πνπ επέβαιε ν αθαδεκατζκφο. 

Ζ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ γαιιφθεξην ηκπξεζηνληζκφ ήηαλ ηδηαηηέξσο επηθξηηηθή. Γη' 

απηφ θαηεγνξήζεθε φηη έβαιε ηξνρνπέδε ζηελ εηζαγσγή λεσηεξηζηηθψλ θαιιηηερληθψλ 

ξεπκάησλ ζηελ Διιάδα. Δληνχηνηο, λεφηεξνη ηερλνθξηηηθνί βξίζθνπλ φηη ν ζπληεξεηηθφο 

Iαθσβίδεο δελ ζηάζεθε εκπφδην ζε λεσηεξηζηέο καζεηέο ηνπ, έζησ θη αλ δελ 

ζπκκεξηδφηαλ ηνπο δξφκνπο πνπ αθνινπζνχζαλ. 

ηα ρξφληα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Γεξκαλία, ηα ζέκαηα ηνπ ήηαλ θπξίσο ζθελέο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ηδίσο ζπλζέζεηο κε παηδηά, εζσηεξηθά ζπηηηψλ, λεθξέο θχζεηο, 

ινπινχδηα θαη άιια. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα ζηξάθεθε πξνο ηελ δεκηνπξγία 

πνξηξαίησλ θαη ππήξμε έλαο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο Έιιελεο πξνζσπνγξάθνπο. 

Ο Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο έρεη αθήζεη κεγάιν δσγξαθηθφ έξγν, πεξί ηνπο 200 

ειαηνγξαθηθνχο πίλαθεο πνπ ζψδνληαη ζηα κεγαιχηεξα κνπζεία ηεο Δπξψπεο θαη 

Ακεξηθήο, ζηε Πηλαθνζήθε Αζελψλ θαη ζε δηάθνξεο ηδησηηθέο ζπιινγέο. Γηαθξίζεθε σο 

δσγξάθνο παηδηθψλ ζθελψλ, πξνζσπνγξαθίαο θαη αλζνγξαθίαο. Απφ ηα έξγα ηνπ ηα 

πιένλ γλσζηά είλαη: ε «Παηδηθή ζπλαπιία» (Πηλαθνζήθε Αζελψλ), ν «Παηδηθφο 

θαπγάο», ν «θαθφο εγγνλφο», ην «θνπιαξίθη», ν «Πάππνο θαη εγγνλφο», ηα «Πξψηα 

βήκαηα», ε «Μεηξηθή ζηνξγή», ην «Κηέληζκα ηεο εγγνλήο», ε «Κξένπζα» θ.ά. 

 Οη παηδηθέο ζθελέο ησλ έξγσλ ηνπ ραξαθηεξίζηεθαλ δείγκαηα λαηνπξαιηζηηθήο 

εηιηθξίλεηαο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_Iakovidis_-_Children's_Concert.JPG
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Σν πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ θαιιηηέρλε, φπνπ αλαγξάθνληαη ηα έξγα ηνπ ρξνλνινγηθά 

απφ ην 1878 έσο ην 1919, δσξήζεθε ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε απφ ηνλ γην ηνπ δσγξάθνπ 

ηνλ γλσζηφ εζνπνηφ Μηράιε Ηαθσβίδε ην 1951. 

 

Δπηζηξνθή απφ ην παλεγχξη,1865-1872 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο 

Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο 

 

Γέλλεζε 
10 Μαΐνπ1878 

Αιεμάλδξεηα, Αίγππηνο 

Θάλαηνο 
25 Ηνπιίνπ1967 (89 εηψλ) 

Αζήλα, Διιάδα 

Δζληθόηεηα Έιιελαο  

Τπεθνόηεηα Διιεληθή, απζηξηαθή 

Ηδηόηεηα δσγξάθνο  

Δίδνο ηέρλεο Εσγξαθηθή  

Ο Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο (ΑιεμάλδξεηαΑηγχπηνπ, 10 Μαΐνπ1878 - Αζήλα, 25 

Ηνπιίνπ1967) ήηαλ δηαθεθξηκέλνο Έιιελαοδσγξάθνο, πνπ κε ην έξγν ηνπ έθεξε 

ζεκαληηθή αιιαγή ζηα εηθαζηηθά δξψκελα ηεο Διιάδαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kost-parthenis-rubens-circa1900.jpg
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Βηνγξαθία 

Γελλεκέλνο ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ απφ παηέξα Έιιελα θαη κεηέξα Ηηαιίδα, ν 

Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο απέθηεζε ζηέξεε παηδεία (κηινχζε θαη έγγξαθε ηηαιηθά, 

γεξκαληθά, γαιιηθά, αγγιηθά θαη ειιεληθά). Απφ ην 1895 έσο ην 1903 ζπνχδαζε 

δσγξαθηθή ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο Βηέλλεο, έλα απφ ηα θέληξα ηνπ 

λεσηεξηζκνχ, θνληά ζηνλ ΓεξκαλφδσγξάθνΚαξι Νηίθελκπαρ θαη παξάιιεια 

παξαθνινχζεζε καζήκαηα κνπζηθήο ζην Χδείν ηεο πφιεο. ηε Βηέλλε πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ πξψηε έθζεζε έξγσλ ηνπ ην 1899 (ζην Boehms Künstlerhaus), ελψ ηνλ ακέζσο 

επφκελν ρξφλν (1900) εμέζεζε έξγα ηνπ θαη ζηελ Αζήλα
[1]

. 

 
Κ. Παξζέλεο, Απνζέσζε ηνπ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ (1931). Διαηνγξαθία, 118 εθ. x 117 εθ. 

πιινγή Ηδξχκαηνο π. Λνβέξδνπ. 

Σν 1903 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα. Πξαγκαηνπνίεζε 

ηαμίδηα ζηελ Καβάια θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ελψ έσο ην 1907 έδεζε ζηνλ Πφξν, 

φπνπ θηινηέρλεζε ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Σν 1908 θηινηέρλεζε 

ηηο αγηνγξαθίεο ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζην Κάηξν. 

Σν 1909 παληξεχηεθε ηελ Ηνπιία Βαιζακάθε, γφλν αξρνληηθήο νηθνγέλεηαο ηεο 

Κεθαινληάο, ε νπνία ηνπ αθνζηψζεθε κε ηξφπν απφιπην θαη ζπγθηλεηηθφ "δαλείδνληαο" 

αθφκα θαη ηε θσλή ηεο φηαλ εθείλνο απνθάζηζε λα απνζπξζεί ζε έλαλ θφζκν ζησπήο. 

Απφ ην 1909 έσο ην 1914, ν Παξζέλεο έδεζε ζην Παξίζη, φπνπ κπήζεθε ζηνλ 

κεηατκπξεζηνληζκφ γηα λα δηακνξθψζεη ηειηθά ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ χθνο. ην Παξίζη 

ζπκκεηείρε ζε εθζέζεηο δσγξαθηθήο πεηπραίλνληαο ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο (βξαβείν γηα 

ηνλ πίλαθα Ζ πιαγηά, 1910, θαη πξψην βξαβείν ζε έθζεζε ζξεζθεπηηθήο ηέρλεο γηα ηνλ 

πίλαθα Ο Δπαγγειηζκόο, 1911). 

Σν 1911 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα φπνπ γλσξίζηεθε κε ζεκαληηθνχο Έιιελεο 

δηαλννχκελνπο, φπσο ν Κσλζηαληίλνο Θενηφθεο θαη ν Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο, ελψ 

αξρηθά εκθαλίδεηαη σο κέινο ηεο πληξνθηάο ησλ Δλληά. Σν 1917 εγθαηαζηάζεθε 

νξηζηηθά ζηελ Αζήλα θαη καδί κε ηνλ Νηθφιαν Λχηξα, ηνλ Κσλζηαληίλν Μαιέα, ηνλ 

Θεφθξαζηξν Σξηαληαθπιιίδε θαη άιινπο δσγξάθνπο ίδξπζε ηελ Οκάδα «Σέρλε», κε 

ζηφρν ηελ αλαηξνπή ηνπ ζπληεξεηηθνχ αθαδεκατζκνχ πνπ ηφηε εμαθνινπζνχζε λα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1895
https://el.wikipedia.org/wiki/1903
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%AF%CF%86%CE%B5%CE%BD%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1899
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1908
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/1909
https://el.wikipedia.org/wiki/1914
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/1910
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1917
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Parthenis-konstantinos-apotheosis-athanasiou-diakou.jpeg
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επηθξαηεί ζηελ αζελατθή θαιιηηερληθή δσή. Ζ Οκάδα «Σέρλε» ζπλδένληαλ κε ην Κφκκα 

Φηιειεπζέξσλ, επεηδή επξφθεηην γηα θίλεκα εθζπγρξνληζηηθφ
[2]

. 

Σν 1919, αλαηέζεθε ζηνλ Παξζέλε ε αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ ζην 

Παιαηφ Φάιεξν. Σν 1920 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε κεγάιε έθζεζή ηνπ ζην Εάππεην 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ 240 πίλαθεο. Ζ θήκε ηνπ είρε ήδε αξρίζεη λα κεγαιψλεη θαη έηζη 

νη δηαθξίζεηο άξρηζαλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη. Σελ ίδηα ρξνληά ν Διεπζέξηνο 

Βεληδέινοηνχ απέλεηκε ην Αξηζηείν ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλψλ (γηα ηνλ 

Δπαγγειηζκό). Ζ πξψηε ππνςεθηφηεηά ηνπ γηα θαζεγεηήο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

(1923) απνξξίθζεθε απφ ην ζπληεξεηηθφ θαηεζηεκέλν. Σελ ζέζε θαηέθηεζε, ηειηθά, κε 

εηδηθφ λφκν, ην 1929. ηελ νδφ Ρνβέξηνπ Γθάιη 40 ζηνπο πξφπνδεο ηεο Αθξφπνιεο 

έθηηζε ην πεξίθεκν ζπίηη ηνπ, πνπ ζρεδίαδε κε ηνλ Γεκήηξε Πηθηψλε, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ Μπάνπρανπο. ην εξγαζηήξηφ ηνπ ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

έζπεπζαλ λα εγγξαθνχλ θνηηεηέο ζπνπδαίνη κεηέπεηηα Έιιελεο δσγξάθνη (Γηάλλεο 

Σζαξνχρεο, Νίθνο Δγγνλφπνπινο, Γηακαληήο Γηακαληφπνπινο, Ρέα Λενληαξίηνπ, θ.ά.), 

κε ηνπο νπνίνπο, θαζψο θαη κε φζνπο αθνινχζεζαλ, ν Παξζέλεο δεκηνχξγεζε ζρέζε 

ζηελή ζηεξηδφκελε ζηνλ βαζχ ζεβαζκφ πνπ ελέπλεε. 

Σν 1937 ηηκήζεθε κε ην ρξπζφ βξαβείν ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο ηνπ Παξηζηνχ γηα ην έξγν 

ηνπ Ο Ζξαθιήο κάρεηαη κε ηηο Ακαδόλεο. Σν 1938, ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο, ε 

θπβέξλεζε ηεο Ηηαιίαο αγφξαζε έλαλ πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ κε ζέκα ηνλ Δπαγγειηζκφ 

ηεο Θενηφθνπ. 

Σα ρξφληα απηά ηεο άλεηεο, πνιπηεινχο θαη θνζκηθήο δσήο (νλνκαζηέο έκεηλαλ νη 

βεγγέξεο ζην ζπίηη ηνπ Παξζέλε) α΄ιιά θαη δνζκέλεο ζηελ ηέρλε ηνπ θαη ηε κνπζηθή, 

ηελ νπνία αγαπνχζε κε πάζνο, αθνινχζεζαλ άιια ζθνηεηλά θαη δχζθνια. 

Καηά ηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940, ν Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο καδί κε άιινπο 

Έιιελεο ινγίνπο πξνζππέγξαςε ηελ έθθιεζε ησλ Διιήλσλ δηαλννπκέλσλ πξνο ηνπο 

δηαλννχκελνπο νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ κε ηελ νπνία αθελφο κελ θαπηεξηαδφηαλ ε 

θαθφβνπιε ηηαιηθή επίζεζε, αθεηέξνπ δε, δηέγεηξε ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε ζε 

επαλάζηαζε ζπλεηδήζεσλ γηα θνηλφ λέν πλεπκαηηθφ Μαξαζψλα. 

Παξά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ, ν Παξζέλεο νδεγήζεθε ζηαδηαθά ζηελ απνκφλσζε θαη ηε 

ζησπή. Σν 1947 παξαηηήζεθε απφ ηελ θαζεγεηηθή έδξα κε κπνξψληαο λα αλερζεί ηνλ 

ζπληεξεηηζκφ ηεο ρνιήο. Γελ επηθνηλσλνχζε πιένλ κε θαλέλα. Απηνέγθιεηζηνο ζηελ 

Ρνβέξηνπ Γθάιη κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηελ θφξε ηνπ αθνζηψζεθε ζηε δσγξαθηθή θαη 

ζηνπο ζηνραζκνχο ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/1919
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C_%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1920
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B1_%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1937
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1938
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
https://el.wikipedia.org/wiki/1947
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Σν ιηκάλη ηεο Καιακάηαο, 1911, Λάδη ζε κνπζακά , 70 x 75 εθ. 

Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, ν Παξζέλεο έπαζε παξάιπζε θαη ζηακάηεζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα. Σνλ Απξίιην ηνπ 1967 -έλα ρξφλν λσξίηεξα είρε πεζάλεη ε γπλαίθα ηνπ- 

ην δηθαζηήξην έζεζε ηνλ Παξζέλε ππφ δηθαζηηθή απαγφξεπζε. ηηο 25 Ηνπιίνπ ηνπ 1967, 

ν Παξζέλεο άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή, ζε ζπλζήθεο έλδεηαο θαη απνκφλσζεο, ελψ ε 

θφξε ηνπ νθία θαη ν γηνο ηνπ Νίθνο είραλ ήδε εκπιαθεί ζε δηθαζηηθή δηακάρε γηα ηελ 

θεδεκνλία ηνπ παξάιπηνπ παηέξα ηνπο
[3]

. Ο Μαξίλνο Καιιηγάο, δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, είπε κεηαμχ άιισλ ζηνλ επηθήδεην πνπ εθθψλεζε: "Ο Παξζέλεο άλνημε ηα 

κάηηα καο ζε κηα αθόκε -έσο ηόηε άγλσζηε- κνξθή ηνπ ηόπνπ καο. Απεθάιπςε κηα 

θξπκκέλε έθθξαζή ηεο. Άιιαμε ηελ πνξεία ηεο θαιιηηερληθήο καο όξαζεο. θξάγηζε κε ηελ 

πξνζσπηθόηεηά ηνπ κηα θξίζηκε επνρή".
[4]

. 

Σν έξγν ηνπ 

Ο Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο, αλ θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο ηνπ 20νχ αηψλα, έγηλε δεθηφο απφ ηνπο ιίγνπο, ην επξχ θαιιηηερληθφ 

θχθισκα ηνλ ζεσξνχζε "αλνξζνγξαθία" ελψ θάπνηνη ζπλάδειθνί ηνπ θαη αθαδεκατθνί 

ηεο επνρήο ηνλ πνιέκεζαλ θαη ηνλ ππέζθαςαλ κε θάζε ηξφπν. Αξηζηνθξάηεο ηεο ηέρλεο 

θαη άξρνληαο ηεο δσήο, ν Παξζέλεο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζηελ ζχγρξνλε 

ειιεληθή δσγξαθηθή. Αξρηθά, νη ζπνπδέο ηνπ ζηε Βηέλλε θαη ε κνπζηθή ηνπ παηδεία
[5]

, 

ηνλ έθεξαλ θνληά ζηνλ γεξκαληθφ ζπκβνιηζκφ θαη ζηνλ πξψηκν γεξκαληθφ 

εμπξεζηνληζκφ ελψ νη θξηηηθνί ηέρλεο ηνλ θαηέηαμαλ σο λεσηεξηζηή, κνληεξληζηή θαη 

«ζεζεζηνληζηή» (απφ ην «Sezession» πνπ ζεκαίλεη «απφζρηζε»).
[6]

 

Αξγφηεξα, ε επαθή ηνπ κε ηνλ κεηατκπξεζηνληζκφ ζην Παξίζη θαη ε βαζηά γλψζε ηεο 

βπδαληηλήοαγηνγξαθίαο ηνλ ψζεζαλ πξνο ηελ δηακφξθσζε ελφο ηειείσο πξνζσπηθνχ 

χθνπο, φπνπ κέζα ζε ιακπεξά θαη εμαυισκέλα ρξψκαηα παξνπζηάδεηαη κηα 

εμηδαληθεπκέλε Διιάδα. ηα έξγα ηνπ, ηα νπνία δηαπλένληαη απφ ηδεαιηζκφ θαη αξκνλία, 

θπξηαξρνχλ νη θηγνχξεο θαη ηα ηνπία, ελψ ην ζρέδην θαη ην ρξψκα ζπκπιένπλ, 

απαιιαγκέλα απφ ην βάξνο ηεο χιεο, απνηππψλνληαο κία ζρέζε θαζαξά ςπρηθή. 

Έξγα ηνπ Παξζέλε βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, ζηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

Αζελψλ θαη ζε πνιιέο άιιεο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ.
[7]

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ γηα έξγα ηνπ δσγξάθνπ έρεη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82#cite_note-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parthenis,Kalamata's_harbour.jpg
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αλαδσππξσζεί θαη πίλαθέο ηνπ πσιήζεθαλ ζε πνιχ πςειέο ηηκέο ζε δηεζλείο 

δεκνπξαζίεο. 

Θεόδσξνο Βξπδάθεο 

Θεόδσξνο Βξπδάθεο 

 

Γέλλεζε 
19 Οθησβξίνπ 1814 

Θήβα 

Θάλαηνο 
6 Γεθεκβξίνπ 1878 

Μφλαρν 

Τπεθνόηεηα Διιάδα  

Ηδηόηεηα δσγξάθνο  

εκαληηθά 

έξγα 

Ζ ππνδνρή ηνπ Λφξδνπ Βχξσλα 

ζην Μεζνιφγγη θαη Σν ζηξαηφπεδν 

ηνπ Καξατζθάθε ζηελ Καζηέια 

 

Ο Θεόδσξνο Π. Βξπδάθεο (Θήβα, 19 Οθησβξίνπ1814 Ŕ Μφλαρν, 6 Γεθεκβξίνπ1878) 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο Έιιελεο δσγξάθνπο ηνπ 19νπ αηψλα θαη ν ζεκειησηήο 

ηεο «ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodoros_Vryzakis.jpg
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Βηνγξαθία 

Γελλεκέλνο ζηε Θήβα ην 1814, επηά ρξφληα πξηλ απφ ηελ θήξπμε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

1821, ν Θεφδσξνο Βξπδάθεο έδεζε ηα ζθιεξά ρξφληα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα κέρξη 

ηελ ίδξπζε ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Μάιηζηα ν παηέξαο ηνπ, Πέηξνο 

Βξπδάθεο, απαγρνλίζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ηνλ Μάην ηνπ 1821, ηνλ πξψην θαηξφ ηνπ 

αγψλα. ε ειηθία 18 εηψλ, ην 1832, κε ηελ ελζάξξπλζε ελφο Γεξκαλνχ θηιφινγνπ, 

κεηαλάζηεπζε ζην Μφλαρν ηεο Βαπαξίαο, φπνπ έδεζε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. 

ην Μφλαρν άξρηζε λα αζρνιείηαη κε ηελ δσγξαθηθή, απεηθνλίδνληαο ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζέκαηα απφ ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Σν 1844 έγηλε δεθηφο ζηελ 

Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ, ιακβάλνληαο γηα ηα επφκελα έληεθα ρξφληα, κέρξη ην 1855, ηελ 

ππνηξνθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο πφιεο. Γάζθαινη θαη θίινη ηνπ ππήξμαλ 

νξηζκέλνη εμαίξεηνη θαιιηηέρλεο θηιειιεληθψλ ζεκάησλ ηεο επνρήο ηνπ ξνκαληηζκνχ: ν 

Carl Wilhelm von Heideck, ν Πέηεξ θνλ Δο, ν Heinrich von Mayer, θαη άιινη. Καηά ηελ 

δεθαεηία 1845Ŕ1855, ηαμίδεςε θαη έδεζε ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο γηα 

θαιιηηερληθή ελεκέξσζε, κε εμαίξεζε ηε δηεηία 1848Ŕ1850, φηαλ θαη επέζηξεςε 

πξνζσξηλά ζηελ Διιάδα. 

Σν 1855 ζπκκεηείρε ζηελ Γηεζλή Έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ κε ην έξγν ηνπ «Ζ Έμνδνο ηνπ 

Μεζνινγγίνπ». Σνλ πίλαθα απηφλ, ν ίδηνο ν Βξπδάθεο ηνλ αληέγξαςε ηνπιάρηζηνλ δχν 

θνξέο. Γχν απφ ηνπο πξσηφηππνπο πίλαθεο θαηαζηξάθεθαλ ζηελ κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 

Μεζνινγγίνπ ην 1929. Σν ηξίην πξσηφηππν δηαζψδεηαη ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε, αιιά 

ν ίδηνο πίλαθαο θπθινθφξεζε θαη ζε ιηζνγξαθίεο ήδε απφ ην 1856. 

Καηά ηε δηεηία 1861Ŕ1863, ηαμίδεςε ζηελ Αγγιία θαη αγηνγξάθεζε ηελ ειιεληθή 

εθθιεζία ηνπ Δπαγγειηζκνχ ζην Μάληζεζηεξ. Σν 1867 πήξε κέξνο ζηελ έθζεζε ηνπ Del 

Vecchio ζηελ Λεηςία κε ηνπο πίλαθεο «Ζ Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ», «Γησξγάθεο 

Οιύκπηνο», «Ο Λόξδνο Βύξσλαο ζην Μεζνιόγγη» θαη «Ο ξθνο ηεο Αγίαο Λαύξαο». 

Πέζαλε ζην Μφλαρν ην 1878 θαη θεδεχηεθε ζην ηφηε Α΄ Νεθξνηαθείν ηεο πφιεο. Με ηελ 

δηαζήθε ηνπ, άθεζε θιεξνλνκηά ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ φια ηα έξγα ηνχ αηειηέ ηνπ 

θαζψο θαη 760 κάξθα γηα ηελ επηζθεπή ηεο νξνθήο ηεο ειιεληθήο εθθιεζίαο ηνπ 

σηήξνο (Salvatorkirche) ζην Μφλαρν. 

Σν δσγξαθηθό ηνπ έξγν 

Σα έξγα ηνπ Βξπδάθε ζεσξνχληαη σο ηα θαηεμνρήλ δείγκαηα ησλ Διιήλσλ ξνκαληηθψλ 

δσγξάθσλ ηνπ 19νπ αηψλα, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζπνχδαζαλ ζηελ Γεξκαλία 

θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ ιεγφκελε «ρνιή ηνπ Μνλάρνπ». 

Οη ειαηνγξαθίεο ηνπ ŕ φιεο ζρεδφλ κε ζέκαηα ειιεληθά ŕ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην 

χθνο ησλ Γπηηθνεπξσπαίσλ ξνκαληηθψλ δσγξάθσλ ηνπ 19νπ αηψλα. ηνλ 20φ αηψλα ε 

αληίδξαζε θαηά ηνπ ξνκαληηζκνχ νδήγεζε πνιινχο επηθξηηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ξεχκαηνο λα θαηαγγείινπλ ην χθνο ηνπ σο «πνκπψδεο», φκσο κηα εμίζνπ κεγάιε κεξίδα 

ην αμηνινγεί ζεηηθά σο «πιεζσξηθφ». ηελ επνρή ηνπο, ηα έξγα ηνπ Βξπδάθε είραλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1832
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1821
https://el.wikipedia.org/wiki/1844
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%95%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1845
https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1848
https://el.wikipedia.org/wiki/1850
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1855
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/1929
https://el.wikipedia.org/wiki/1856
https://el.wikipedia.org/wiki/1861
https://el.wikipedia.org/wiki/1863
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/1867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1878
https://el.wikipedia.org/wiki/Alter_S%C3%BCdlicher_Friedhof
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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κεγάιε δήηεζε σο δσληαλέο θαη πηζηέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Μεξηθά 

κάιηζηα απφ απηά ηα έξγα έγηλαλ απφ λσξίο επξχηεξα γλσζηά ζην θνηλφ ράξε ζηηο 

ιηζνγξαθίεο θαη άιινπ είδνπο αλαπαξαγσγέο. 

ηνπο πίλαθέο ηνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ δσγξάθνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ελδπκαζία ησλ 

αηφκσλ θαη ην ζηήζηκν ηεο ζθελήο γχξσ απφ απηά. Χζηφζν, απηή ε φκνξθε 

ζεαηξηθφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα δηαθξίλεηαη κε δπζθνιία θάπνην 

αίζζεκα ζηα πξφζσπα πνπ απεηθνλίδεη. Οη θξηηηθνί ηνλ επέθξηλαλ επίζεο γηα ην γεγνλφο 

φηη θαηλφηαλ λα πξνζεγγίδεη ηα ζέκαηά ηνπ κε ηελ καηηά ελφο μέλνπ, φκσο ŕ ρσξίο 

θακία ακθηβνιία ŕ ν Βξπδάθεο είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζεκειησηέο ηεο λεφηεξεο 

(κεηαβπδαληηλήο) ειιεληθήο δσγξαθηθήο θαη ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο θνξπθαίνπο Έιιελεο 

δσγξάθνπο ηνπ 19νπ αηψλα. 

Σν 1982, φηαλ ην Μέγαξν Μαμίκνπ νξίζηεθε σο έδξα ηνπ πξσζππνπξγηθνχ γξαθείνπ, ν 

Αλδξέαο Παπαλδξένπ ηνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν πίζσ αθξηβψο απφ ηελ πνιπζξφλα ηνπ 

πξσζππνπξγνχ έλα έξγν ηνπ Βξπδάθε, ηνλ πίλαθα «Ζ Διιάο Δπγλσκνλνχζα». 

 

 Θ. Π. Βξπδάθεο, Σν ζηξαηόπεδν ηνπ Καξατζθάθε 

ζηελ Καζηέια, 1855, ιάδη ζε κνπζακά, 145 εθ. x 178 εθ., Δζληθή Πηλαθνζήθε-Μνπζείν 

Αιεμάλδξνπ νχηδνπ. 

 

 Δπηηάθηα πιάθα ηνπ Βξπδάθε. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B3%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1_%28%CE%92%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vryzakis-Stratopedo_Karaiskaiki.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grabstein_Theodoros_Vryzakis_Detail.jpg
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 Θ. Π. Βξπδάθεο, Ζ έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ, 

1855, ιάδη ζε κνπζακά, 169 εθ. x 127 εθ., Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο Διιάδαο Ŕ Μνπζείν 

Αιεμάλδξνπ νχηδνπ) 

 

«Ζ Διιάο Δπγλσκνλνχζα» (1858), Δζληθφ 

Ηζηνξηθφ Μνπζείν, Αζήλα, Διιάδα. Απφ ην 1982, κε απφθαζε ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ, 

ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο θνζκνχζε ηνλ ηνίρν πίζσ αθξηβψο απφ ην γξαθείν ηνπ 

πξσζππνπξγνχ ζην Μέγαξν Μαμίκνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%AD%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_sortie_of_Messologhi_by_Theodore_Vryzakis.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theodoros_Vryzakis,_Grateful_Hellas_(1858).jpg
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Ζ αλαηίλαμε ηνπ Υξήζηνπ 

Καςάιε. Λάδη. Θεφδσξνο Βξπδάθεο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81

%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%

B7%CF%82 

 

 

Κσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο 

Κσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%88%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%281821%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%88%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%281821%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%88%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82_%281821%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
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Γέλλεζε 
1837 

Ζξάθιεην 

Θάλαηνο 
29 Ηνπλίνπ 1907 

Πεηξαηάο 

Τπεθνόηεηα Διιάδα  

ρνιέο 

θνίηεζεο 

Αθαδεκία θαιψλ ηερλψλ ηνπ 

Μνλάρνπ  

Ηδηόηεηα 
δσγξάθνο θαη θαζεγεηήο 

παλεπηζηεκίνπ 

εκαληηθά έξγα 
Σν θάςηκν ηεο ηνπξθηθήο 

θξεγάηαο  

Ο Κσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο ή Βνινλάθεο (ΖξάθιεηνΚξήηεο, 17 Μαξηίνπ1837 - 

Πεηξαηάο, 29 Ηνπλίνπ1907) ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Έιιελεο δσγξάθνπο 

ηνπ 19νπ αηψλα. Θεσξείηαη ν "παηέξαο ηεο ζαιαζζνγξαθίαο"  

Βηνγξαθία 

Οη γνλείο ηνπ Βνιαλάθε θαηάγνληαλ απφ ηελ Βνιάλε, έλα κηθξφ ρσξηφ ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Ρεζχκλνπ. πνχδαζε ζην Γπκλάζην ηεο χξνπ, απ' φπνπ απνθνίηεζε ην 1856. Σελ ίδηα 

ρξνληά, κε παξφηξπλζε ησλ κεγαιχηεξσλ αδειθψλ ηνπ, πήγε ζηελ Σεξγέζηε γηα λα 

δνπιέςεη σο ινγηζηήο θνληά ζηνλ κεγάιν νίθν εκπνξίαο δαράξεσο Αθεληνχιε. Ο 

Αθεληνχιεο εθηίκεζε ηηο θαιιηηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ λεαξνχ Βνιαλάθε απφ ηα 

πάκπνιια ζθαξηθήκαηα κε βάξθεο, πινία θαη ιηκάληα πνπ ν ηειεπηαίνο έθηηαρλε κέζα 

ζηηο ζειίδεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Έηζη, αληί λα απνιχζεη ηνλ άηαθην ινγηζηή, ν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CE%AC%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%BA%CE%AC%CF%88%CE%B9%CE%BC%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CF%86%CF%81%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B8%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1856
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konstantinos_Bolanakis.JPG
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Αθεληνχιεο αλέιαβε λα ηνλ ζηείιεη ζηελ Βαπαξία γηα λα ζπνπδάζεη δσγξαθηθή ζηελ 

Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ θνληά ζηνλ Καξι θνλ Πηιφηπ (Karl von Piloty) ην 1860.
[1]

 

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ηελ Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ, ν Βνιαλάθεο εξγάζηεθε 

ζην Μφλαρν, ηελ Βηέλλε θαη ηελ Σεξγέζηε. Σν 1883 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Πεηξαηά. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ε πίεζε ηεο γπλαίθαο ηνπ "ε νπνία 

δελ άληερε ηνλ θξύν ρεηκώλα ηνπ Μνλάρνπ". κσο, ν θνπκπάξνο ηνπ Νηθφιανο Γχδεο ηνλ 

απέηξεςε απφ ην λα γπξίζεη ζηήλ Αζήλα, γηαηί "εθεί νη πίλαθεο δσγξαθηθήο πσινύληαη 

εμεπηειηζηηθώο εηο ηνλ Κήπν ησλ Σηηάλσλ". Απφ ηελ ίδηα ρξνληά θαη κέρξη ην 1903 δίδαμε 

ζηελ ρνιή ησλ Χξαίσλ Σερλψλ (κεηέπεηηα Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ) ηεο 

Αζήλαο, αξρηθά ην κάζεκα ηεο ηνηρεηψδνπο Γξαθήο θαη αξγφηεξα ην κάζεκα ηεο 

Αγαικαηνγξαθίαο. ην κεηαμχ, ιφγσ ηφζν ηεο πνιπκεινχο νηθνγέλεηάο ηνπ φζν θαη ησλ 

ρακειψλ ηηκψλ πσιήζεσο ησλ πηλάθσλ ηνπ, πέξαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ 

θησρφο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ιφγσ ηεο πελίαο αληέζηξεςε ην ζχλεζεο, θαη αληί λα 

αγνξάδνπλ ηνπο πίλαθέο ηνπ θαη κεηά νη πειάηεο λα πεγαίλνπλ ζηνλ θνξληδά, απηφο 

ζπλεξγάζζεθε κε ηνλ θνξληδά Λνχηζν ζηνλ Πεηξαηά, θαη δσγξάθηδε πίλαθεο πνπ λα 

ηαηξηάδνπλ ζε κέγεζνο κε ηηο μπιφγιππηεο θνξλίδεο ηνπ. Σαιαηπσξεκέλνο απφ κηα θήιε, 

ηειηθά πέζαλε ζηνλ Πεηξαηά ην 1907, ελψ "ζηελ θεδεία ηνπ παξεπξέζεζαλ κόλν 5-6 

άηνκα".
[2]

 

Έξγν 

Κ.Βνιαλάθεο: "Ζ Ππξπφιεζε ηεο Σνπξθηθήο Φξεγάηαο", πξψηε εθηέιεζε, Ηδησηηθή 

πιινγή, Αζήλα 

 
Octoberfest ή Παλεγύξη ζην Μόλαρν (1876). Λάδη ζε κνπζακά, 60 εθ. x 130 εθ. Δζληθή 

Πηλαθνζήθε - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηδνπ. 

Ζ ζάιαζζα, ηα πινία θαη ηα ιηκάληα ήηαλ ε κφληκε πεγή έκπλεπζεο ηνπ Βνιαλάθε. 

Μαδί κε ηνλ Θεφδσξν Βξπδάθε, ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα, ηνλ Νηθφιαν Γχδε θαη ηνλ 

Γεψξγην Ηαθσβίδε, ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ αθαδεκατθνχ 

ξεαιηζκνχ, ηεο ιεγφκελεο «ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ». Χζηφζν ηα ηδηαηηέξσο θσηεηλά έξγα 

ηνπ ŕ φπσο π.ρ. ην γλσζηφ Παλεγύξη ηνπ Μνλάρνπ ŕ δείρλνπλ θάπνηεο 

ηκπξεζηνληζηηθέο ηάζεηο. Οη ζαιαζζνγξαθίεο ηνπ θνζκνχλ ηηο επηζεκφηεξεο αίζνπζεο ηεο 

Απζηξίαο θαη ηεο Διιάδαο, αθφκε θαη ηνπ ζηαζκνχ ηνπ κεηξφ ζηνλ Πεηξαηά, ελψ θάπνηνη 

άιινη πίλαθέο ηνπ πσιήζεθαλ ζε δηεζλείο δεκνπξαζίεο γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ.
[2]

 

χκθσλα κε ηελ επίζεκε γξακκή ηεο Αθαδεκίαο Μνλάρνπ, ηφηε πνπ ζπνχδαδε ν 

Βνιαλάθεο, νη θαζεγεηέο ζπληζηνχζαλ "απνθπγή ηεο ηνπηνγξαθίαο, γηαηί απνηειεί ηελ 

παξαθκή ηεο δσγξαθηθήο" θαη ζπληζηνχζαλ ελαζρφιεζε κε ηελ πξνζσπνγξαθία. 

Φαίλεηαη φηη ν Βνιαλάθεο δελ είρε ηαιέλην ζηελ πξνζσπνγξαθία, φπσο ν Γεψξγηνο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1860
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/1883
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AE%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1907
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-ReferenceA-2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-ReferenceA-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volanakis_Constantine_Octoberfest.jpeg
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Ηαθσβίδεο, ή ν Νηθφιανο Γχδεο. Έηζη πξνζπέξαζε απηή ηελ απαγφξεπζε 

ελαζρνινχκελνο κε ην αγαπεκέλν ηνπ ζέκα, ηε ζαιαζζνγξαθία. Σν ηαιέλην ηνπ 

αλαγλσξίζζεθε λσξίο, αιιά ζηάζεθε ηπρεξφο χζηεξα απφ έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Σν 1866 

έιαβε ρψξα ζηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα, θνληά ζηηο Γαικαηηθέο αθηέο, ε Ναπκαρία ηεο 

Λίζζαο κεηαμχ ησλ ζηφισλ ηεο Απζηξηαθήο Απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Νίθεζε ε 

Απζηξία. Ο Απηνθξάηνξαο ηφηε πξνθήξπμε έλα δηαγσληζκφ δσγξαθηθήο γηα ηελ 

απεηθφληζε απηνχ ηνπ ζεκαληηθνχ γεγνλφηνο. Ο Βνιαλάθεο θέξδηζε ην δηαγσληζκφ απηφ 

θαη έιαβε σο έπαζιν 1000 ρξπζά θηνξίληα θαη δσξεάλ ηαμίδηα - θξνπαδηέξεο κε ην 

πνιεκηθφ λαπηηθφ ηεο Απζηξίαο γηα 3 ρξφληα. Δθκεηαιιεπφκελνο απηά ηα ηαμίδηα 

δσγξάθηζε κηα δεθάδα πεξίπνπ άιινπο πίλαθεο ζρεηηθνχο κε πινία θαη ζάιαζζα, φπσο 

ην πινίν Kaiser θ.ιπ.
[2]

 ήκεξα, ν πίλαθαο ηνπ Κ. Βνιαλάθε Ζ Ναπκαρία ηεο Λίζζαο 

βξίζθεηαη ζην Μνπζείν Καιψλ Σερλψλ ηεο Βνπδαπέζηεο. 

Έλα απφ ηα δηάζεκα έξγα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Βνιαλάθε είλαη Ζ Ππξπόιεζε ηεο 

Σνπξθηθήο λαπαξρίδαο, εθηειεζκέλν ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο (ηδησηηθή ζπιινγή Stavros 

Michalarias Art, Αζήλα, θαη "Ππξπφιεζε Σνπξθηθήο Φξεγάηαο" 1882, Ναπηηθφ 

Μνπζείν, Πεηξαηάο). Παξφκνην είλαη θαη ην έξγν ηνπ "Ζ Ππξπφιεζε ηνπ Σνπξηθνχ 

δηθξφηνπ, Γεκνπξαζία Christie's Αζήλα 1994). Σν ίδην έξγν δσγξάθηζε θαη ν Νηθεθφξνο 

Λχηξαο (βξίζθεηαη ζηελ Πηλαθνζήθε Αβέξσθ, ζην Μέηζνβν Ησαλλίλσλ). Με κηα 

πξνζεθηηθή καηηά ζηνπο δχν πίλαθεο δηαπηζηψλεηαη εχθνια ε δηαθνξεηηθή ηερλνηξνπία 

ησλ δχν δσγξάθσλ. Ο κελ Κ. Βνιαλάθεο εζηηάδεη ζην γεγνλφο ηεο ππξπφιεζεο δίλνληαο 

ζεκαζία ζηελ απεηθφληζε ηνπ πινίνπ πνπ ην δψλνπλ νη θιφγεο ελψ ζαλ ιεπηνκέξεηεο 

δηαθξίλνληαη νη Σνχξθνη λαπαγνί θαη ειάρηζηα νη ππξπνιεηέο. Αληίζεηα, ν Νηθεθφξνο 

Λχηξαο έρεη ζην πξψην πιάλν ηελ νκάδα ησλ ππξπνιεηψλ λα θσπειαηνχλ δπλαηά γηα λα 

απνκαθξπλζνχλ, κε φξζην ηνλ Καλάξε λα ραηξεηά ραξνχκελνο, ελψ ζην βάζνο ζνιά θαη 

ζθνηεηλά θαίλεηαη ππξπνιεκέλν ην πινίν κέζα ζηηο θιφγεο ελψ νη Σνχξθνη λαπηηθνί 

πξνζπαζνχλ λα θαηεβνχλ ζηηο βάξθεο κε ζρνηληά. Ο Βνιαλάθεο είλαη ζεκαηνθεληξηθφο, 

ελψ ν Λχηξαο αλζξσπνθεληξηθφο.
[2]

 

Γηάζεκν είλαη ην έξγν ηνπ Κ. Βνιαλάθε Ζ Ναπκαρία ηεο αιακίλαο (βξίζθεηαη ζην 

γξαθείν ηνπ αξρεγνχ ΓΔΝ, ζην Υνιαξγφ). Αξρηθά ζεσξήζεθε φηη επξφθεηην γηα ηε 

Ναπκαρία ηνπ Αθηίνπ, γηα απηφ θαη εθ παξαδξνκήο κηα θσηνγξαθία ηνπ πίλαθα θνζκεί 

ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πξέβεδαο. κσο ε δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή ηνπ Μαλψιε Βιάρνπ (1974) απέδεημε φηη πξφθεηηαη γηα ηε Ναπκαρία ηεο 

αιακίλαο, έξγν πνπ εθηειέζηεθε επί παξαγγειία ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, θαη ε 

βαζίιηζζα πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ πιψξε ελφο ζθάθνπο δελ είλαη ε Κιενπάηξα αιιά ε 

βαζίιηζζα ηεο Φξπγίαο Αξηεκηζία ε νπνία είρε ζπκκαρήζεη κε ηνλ Ξέξμε.
[2]

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-ReferenceA-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%91%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%86&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%B2%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-ReferenceA-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CE%AD%CF%81%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-ReferenceA-2
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Κ.Βνιαλάθεο: "Ζ 

Ππξπφιεζε ηεο Σνπξθηθήο Φξεγάηαο", πξψηε εθηέιεζε, Ηδησηηθή πιινγή, Αζήλα 

 

Νηθόιανο Γύδεο 

Νηθόιανο Γύδεο 

 

Γέλλεζε 1 Μαξηίνπ 1842 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyzis_nikolaos_photo.jpeg
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Σήλνο 

Θάλαηνο 
4 Ηαλνπαξίνπ 1901 ή 3 Ηαλνπαξίνπ 1901 

Μφλαρν 

Τπεθνόηεηα Διιάδα  

ρνιέο θνίηεζεο Αθαδεκία θαιψλ ηερλψλ ηνπ Μνλάρνπ  

Ηδηόηεηα δσγξάθνο θαη θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ 

Καιιηηερληθά 

ξεύκαηα 
Ηκπξεζηνληζκφο  

εκαληηθά έξγα Ζ ςπρή ηνπ θαιιηηέρλε θαη Σα αξξαβσληάζκαηα 

Ο Νηθόιανο Γύδεο (θιαβνρψξη Σήλνπ, 1 Μαξηίνπ 1842
[1]

 Ŕ Μφλαρν, 22 Γεθεκβξίνπ 

1900 / 4 Ηαλνπαξίνπ 1901 (γ) ) ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο Έιιελεο δσγξάθνπο 

ηνπ 19νπ αηψλα ηεο ιεγφκελεο «ρνιήο ηνπ Μνλάρνπ». Γηαθξίζεθε ζε φια ηα ρξφληα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη πήξε ηα πξψηα βξαβεία ζηελ μπινγξαθία, ηε δσγξαθηθή θαη ηε 

ραιθνγξαθία.
[2]

 

Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ο Νηθφιανο Γχδεο ήηαλ έλα απφ ηα έμη παηδηά ηνπ μπινπξγνχ Ολνχθξηνπ Γχδε θαη ηεο 

Μαξγαξίηαο Γχδε, ην γέλνο Φάιηε, πνπ δνχζαλ ζην θιαβνρψξη ηεο Σήλνπ. Σν 1850, ε 

νηθνγέλεηά ηνπ κεηνίθεζε ζηελ Αζήλα θαη ν κηθξφο Νηθφιανο άξρηζε λα παξαθνινπζεί 

καζήκαηα ζηελ ρνιείν ησλ Σερλψλ (κεηέπεηηα Αλσηάηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ), αξρηθά 

σο αθξναηήο θαη, απφ ην 1854 σο ην 1864 σο θαλνληθφο ζπνπδαζηήο. 

Με ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ, γλσξίζηεθε κε ηνλ πινχζην θηιφηερλν Νηθφιαν Νάδν, κε 

ηελ κεζνιάβεζε ηνπ νπνίνπ έιαβε ππνηξνθία απφ ην Δπαγέο Ίδξπκα ηνπ Νανχ ηεο 

Δπαγγειηζηξίαο ηεο Σήλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Βαζηιηθή 

Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ
[3]

. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1865 ν Γχδεο έθζαζε ζην Μφλαρν, φπνπ ζπλάληεζε ηνλ ζπλάδειθν θαη 

θίιν ηνπ Νηθεθφξν Λχηξα. Ο ηειεπηαίνο ηνλ βνήζεζε ζην λα εγθιηκαηηζηεί γξήγνξα ζην 

γεξκαληθφ πεξηβάιινλ. Πξψηνη ηνπ δάζθαινί ηνπ ζην Μφλαρν ήηαλ ν Υέξκαλ Άλζπηο 

(Hermann Anschütz) θαη ν Αιεμάληεξ Βάγθλεξ (Alexander Wagner). Σνλ Ηνχλην ηνπ 

1868 έγηλε δεθηφο ζην εξγαζηήξην ηνπ Καξι θνλ Πηιφηπ (Karl von Piloty). Οινθιήξσζε 

ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Μφλαρν ην 1871 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1872 επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, 

γηα λα κεηαηξέςεη ην παηξηθφ ηνπ ζπίηη επί ηεο νδνχ Θεκηζηνθιένπο ζε αηειηέ. Μαδί κε 

ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα, ηαμίδεςε ην 1873 ζηελ Μηθξά Αζία. 

Απνγνεηεπκέλνο απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο, ηνλ Μάην ηνπ 1874 εγθαηέιεηςε ηελ 

Αζήλα θαη επέζηξεςε ζην Μφλαρν, φπνπ έκειιε λα δήζεη γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://www.wikidata.org/wiki/Q1622272
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1_%CE%91%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B2%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%28%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82#cite_note-1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD_%CE%86%CE%BD%CF%83%CF%85%CF%84%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81_%CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BB_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%A0%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AD&action=edit&redlink=1
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Σν 1876, ηαμίδεςε παξέα κε ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα ζην Παξίζη. Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα 

λπκθεχζεθε ηελ Άξηεκε Νάδνπ, κε ηελ νπνία απέθηεζε ηέζζεξηο θφξεο, ηελ Πελειφπε 

(γελ. 1878, πέζαλε κφιηο δψδεθα εκεξψλ), ηελ Μαξγαξίηα-Πελειφπε (γελ. 1879), ηελ 

Μαξγαξίηα (γελ. 1881) θαη ηελ Ηθηγέλεηα (γελ. 1890), θαη έλαλ γην, ηνλ Ολνχθξην-

Σειέκαρν (γελ. 1884).
[5][6]

 

Σν 1880, αλαθεξχρζεθε ζε επίηηκν κέινο ηεο Αθαδεκίαο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Μνλάρνπ 

θαη ην 1888 εθιέρζεθε ηαθηηθφο θαζεγεηήο ζην ίδην ίδξπκα. Σν 1881, πέζαλε ε κεηέξα 

ηνπ θαη έλαλ ρξφλν κεηά πέζαλε θαη ν παηέξαο ηνπ. Σν 1895, επηζθέθζεθε γηα ηειεπηαία 

θνξά ηελ Διιάδα, ηελ νπνία πνηέ δελ μέραζε θαη πάληα λνζηαιγνχζε. Πξνζβεβιεκέλνο 

απφ ιεπραηκία, πέζαλε ζην Μφλαρν ζηηο αξρέο ηνπ 1901. Λέγεηαη φηη ηα ηειεπηαία ηνπ 

ιφγηα ήηαλ: «Λνηπόλ αο ειπίδσκελ θαη αο δεηνύκελ λα είκεζα εύζπκνη!». Ζ ζνξφο ηνπ 

εληαθηάζηεθε ζην Βφξεην Νεθξνηαθείν ηνπ Μνλάρνπ. 

Σν έξγν ηνπ 

Ο Νηθφιανο Γχδεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

αθαδεκατθνύ ξεαιηζκνύ ηνπ χζηεξνπ 19νπ αηψλα, ηνπ ζπληεξεηηθνχ εηθαζηηθνχ 

θηλήκαηνο πνπ είλαη γλσζηφ σο «ρνιή ηνπ Μνλάρνπ», ηφζν ζε ειιεληθφ φζν θαη ζε 

παλεπξσπατθφ επίπεδν. πκκεηείρε θαη βξαβεχηεθε ζε πάξα πνιιέο ειιεληθέο θαη 

επξσπατθέο εθζέζεηο, απφ ην 1870 έσο ην 1900. Μάιηζηα, κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1901, 

ηηκήζεθε κε έθζεζε έξγσλ ηνπ ζηελ 8ε Γηεζλή Καιιηηερληθή Έθζεζε ηνπ Γθιαζπαιάζη 

(Glaspalast). 

πνπδαζηήο ζηελ Αθαδεκία ηνπ Μνλάρνπ, ελζηεξλίζηεθε φιεο ηηο αξρέο ησλ Γεξκαλψλ 

δαζθάισλ ηνπ, θηηάρλνληαο έξγα ζπάληαο επηδεμηφηεηαο κέζα ζηα φξηα ηνπ ηζηνξηθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη ηεο εζνγξαθίαο. Με ηα έξγα ηνπ, εηδηθά απηά ηεο λεφηεηάο ηνπ, έιαβε ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «γεξκαληθφηεξνο ησλ Γεξκαλψλ» θαη επαηλέζεθε κε ην παξαπάλσ απφ 

ηνπο ηερλνθξηηηθνχο θαη ηνλ Σχπν ηεο επνρήο. 

Γχν απφ ηα κεγάια «γεξκαληθά» ηνπ έξγα, νη Διεύζεξεο ηέρλεο θαη ηα πλεύκαηα ηεο 

θαιιηηερληθήο βηνηερλίαο, πνπ θνζκνχζαλ ηελ νξνθή Μνπζείνπ Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ 

ηνπ Κατδεξζιάνπηεξλ (1878Ŕ1880), θαη Ο ζξίακβνο ηεο Βαπαξίαο, πνπ θνζκνχζε ηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Μνπζείνπ Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ ηεο Νπξεκβέξγεο (1895Ŕ

1899) ŕ θαηαζηξάθεθαλ θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

Μεξηθά απφ ηα έξγα ηνπ, φπσο Σα αξξαβσληάζκαηα (1875])
[8]

 θαη Σν θξπθό ζρνιεηό 

(1885, ζπιινγή Δκθηεηδφγινπ), βαζίδνληαη ζε πξνθνξηθνχο ζξχινπο ηεο επνρήο ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο, ησλ νπνίσλ ε αληηζηνηρία ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα ακθηζβεηείηαη 

ζήκεξα, ρσξίο βέβαηα απηφ λα κεηψλεη ηελ θαιιηηερληθή αμία ησλ παξαπάλσ έξγσλ. 

Άηνκν βαζηά ζξεζθεπφκελν, ζηξάθεθε αξγφηεξα πξνο ηηο αιιεγνξηθέο θαη ηηο 

κεηαθπζηθέο παξαζηάζεηο. Σα ιεγφκελα «ζξεζθεπηηθά» ηνπ έξγα, κε πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνλ πίλαθα Ηδνύ ν Νπκθίνο έξρεηαη (1895Ŕ1900, Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο 

Διιάδαο - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηζνπ), αληηπξνζσπεχνπλ ηα νξάκαηα ηνπ ψξηκνπ 

πιένλ θαιιηηέρλε θαη δειψλνπλ απεξίθξαζηα ηηο ππαξμηαθέο ηνπ αγσλίεο. Κπξίαξρν 
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https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%28%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%BF%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%9A%CE%B1%CF%8A%CE%B6%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8A%CE%B6%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%28%CE%9D%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82#cite_note-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82


119 
 

ζέκα ησλ ψξηκσλ έξγσλ ηνπ ήηαλ ν αγψλα ηνπ ελαληίνλ ηνπ Καθνχ θαη ε ηειηθή λίθε ηνπ 

Καινχ. Ζ ζεκαληηθφηεξε κνξθή ζ' απηά ηα έξγα ηνπ είλαη ε γπλαίθα, πνπ άιινηε 

εκθαλίδεηαη σο Σέρλε, άιινηε σο Μνπζηθή, άιινηε σο Άλνημε, άιινηε σο Γφμα, θ.ιπ. 

Νεφηεξνη κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ δηαθξίλνπλ φηη ζηα ιηγφηεξν γλσζηά χζηεξα έξγα ηνπ, 

θαη θπξίσο ζηα ζρέδηά ηνπ κε θάξβνπλν θαη θηκσιία, ν Γχδεο δίλεη κηα εμπξεζηνληζηηθή 

ηάζε απειεπζέξσζεο απφ ηνλ αθαδεκατθφ ξεαιηζκφ. 

Ο Γχδεο θηινηέρλεζε επίζεο αθίζεο θαη εηθνλνγξάθεζε βηβιία. 

Οη επηζηνιέο ηνπ 

Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Νηθνιάνπ Γχδε θσηίδεηαη επίζεο απφ ηηο επηζηνιέο πνπ έγξαθε 

απφ ην 1869 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ (Δπηζηνιαί Νηθνιάνπ Γύδε, Δθδφζεηο 

«Δθινγήο», Αζήλαη 1953). Οξίζηε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα: 

«αο βεβαηψ, Κχξηε Νάδε, φηη δελ είκαη δηφινπ ζπάηαινο. Εσ κε ηελ κεγαιπηέξαλ 

νηθνλνκίαλ, αιιά ηα έμνδα ηεο ηέρλεο κνπ, θαη πξν πάλησλ ηα κνδέια, θνζηίδνπλ θξηθηά 

θαη άλεπ απηψλ δελ εκπνξψ λα θάκσ βήκα. Δηο ηελ αξρήλ ήκνπλ εηο κηθξνηέξαο ζρνιάο, 

φπνπ ηα κνδέια επιεξψλνλην απφ ηελ Αθαδεκίαλ, αιι' αθ' φηνπ εκβήθα εηο ηελ ζρνιή 

ησλ ζπλζέζεσλ, ηα πιεξψλσ ν ίδηνο θαη δηά ηνχην έπεζα έμσ. [...] Έγξαςα θαη ζα γξάςσ 

πάιηλ πξνο ηελ επηηξνπήλ ηεο Δπαγγειηζηξίαο δηά ηνπο κηζζνχο κνπ...» -- Δπηζηνιή πξνο 

ηνλ Νηθόιαν Νάδν, 3 Ηνπλίνπ 1873 

«Πφζνλ πησρφο είλαη ν δσγξάθνο απέλαληη ηνπ πνηεηνχ! Αλ μαλαγελλεζψ ζα γίλσ 

πνηεηήο θαη κνπζηθφο.» -- Δπηζηνιή πξνο ηνλ Νηθόιαν Νάδν, 7 Απξηιίνπ 1875 

«Αλ ήην δπλαηφλ λα εκπνξνχζα λα εξρφκνπλ εηο ηελ Διιάδα, ίζσο θαηά πξψηνλ εηο ηελ 

Κεθαιιελίαλ θαη θαηφπηλ εηο ηελ Σήλνλ, εηο ηα γιπθά απηά κέξε.» -- Δπηζηνιή πξνο ηνλ 

αδειθό ηεο γπλαίθαο ηνπ, 22 Οθησβξίνπ 1900 

Καηάινγνο ησλ έξγσλ ηνπ Γύδε 

Παξαθάησ αθνινπζεί θαηάινγνο απφ γλσζηά έξγα ηνπ:
[
 

 Κνξηηζάθη πνπ παίδεη, 1868 

 Ζ εμέηαζε ησλ ζθχισλ, 1870 

 Γέξνο πνπ ξάβεη 

 Γηαγηά πνπ ρνξεχεη κε ηα εγγφληα ηεο 

 Δηδήζεηο Νίθεο 

 Υσξηάηηθν ζπίηη 

 Υσξηάηηθν ζπίηη 2 

 Διεχζεξεο ηέρλεο κε ηα παηδηά 

 Δπηηξαπέδην κε ηνχξηα 

 Ζ ηέρλε θαη ηα πλεχκαηα 

 Ζ ραξά ησλ γνλέσλ 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gysis_Nikolaos_Girl_playing.jpg
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 Παππνχο θαη εγγφληα 

 Παππνχο θαη εγγφληα 2 

 Παππνχο θαη εγγνλφο 

 Κεθαιή γέξνπ 

 Σν ζθιαβνπάδαξν 

 Άξηεκηο Γχδε, 1885 

 Άξηεκηο Γχδε 1890 

 Μεηέξα θαη παηδί (Άξηεκηο θαη Μαξγαξίηα). 1883. Κηκσιία θαη θάξβνπλν ζε 

ραξηφλη 

 Μαξγαξίηα Γχδε, 1883 

 Μαξγαξίηα Γχδε, 1887 

 Ζ γέλλεζε ηνπ Σειέκαρνπ Γχδε 

 Πνξηξαίην ηεο θφξεο ηνπ Πελειφπεο, 1893 

 Αιιεγνξία ηεο Εσγξαθηθήο Λάδη ζε μχιν (παιέηα) 

 Πνξηξαίην παηδηνχ Υακίλη 

 Αγφξη κε θεξάζηα 

 Απνζηήζηζε, 1883 Κνξηηζάθη 

 Σα εγγφληα Παππνχο πξνζθέξεη κήια ζηελ εγγνλή ηνπ 

 Κνπ - Κνπ, 1882   Διαηνγξαθία ζε κνπζακά 

 Σα νξθαλά, 1871 

 Σα αξξαβσληάζκαηα. 1875 

 Κεθάιη Κνπέιαο Λάδη ζε ραξηφλη Κεθάιη Κνπέιαο Λάδη ζε ραξηφλη 

 Γηάληεο 

 Ο θνπξέαο, 1880 Μειέηε γηα ηνλ θνπξέα 

 Ο θνπξέαο (1880) 

 Εαραξνπιάζηεο 1898 

 Εαραξνπιάζηεο 1898 Πξνζρέδην κε κνιχβη, παζηέι, θάξβνπλν 

 Πνξηξαίην Καπνπηζίλνο κνλαρφο 

 Αλαηνιίηεο πνιεκηζηήο 

 Αλαηνιίηεο κε ηζηκπνχθη 

 Αλαηνιίηεο, ζρέδην Εετκπέθεο Αλαηνιίηεο κε θξνχηα 

 Καξλαβάιη . Αζελατθή Απνθξηά 

 Απνθξηά ζηελ Αζήλα Η (ην ίδην;) 

 ηελ ηαβέξλα Καξλαβάιη 

 Υαξηνξίρηξα Υαξηηά 

 Υαξηνξίρηξα 

 Πνξηξαίην άλδξα (ν Υξήζηνο «ν Αξάπεο») 

 Σν παηδνκάδσκα 

 Σν θξπθφ ζρνιείν, 1880 

 Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξψλ 

 Ζ Γφμα (παζηέι ζε ραξηί) 

 Tν αλακλεζηηθφ δίπισκα πνπ δφζεθε ζηνπο αζιεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

Οιπκπηάδα ηνπ 1896. H Nίθε πξνζθέξεη ζηελ Eιιάδα έλα θιαδί ειηάο. 

 Νεθξή θχζε Ρφδηα, απγά παζραιηλά 

 Ζ Αξκνλία, 1893 (ζην Χδείν Αζελψλ) 

 Αξάρλε 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gysis_003.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gysis_Nikolaos_Koukou.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Nikolaos_Gyzis_-_The_Orphans.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gyzis_005.jpeg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gysis_Nikolas_Wishbone.jpg
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gizis_kryfo_skoleio.jpg
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 Ο ρνξφο ησλ Μνπζψλ 

 Δαξηλή ζπκθσλία, 1886 

 Αιιεγνξία ιάδη ζε μχιν 

 1894 

 Ηζηνξία 1892 

 Κέληαπξνο 

 Σν ηάκα 

 Μήηεξ ζενχ, ζπνπδή 1898 

 Ηδνχ ν Νπκθίνο, 1899-1900 

 Ζ έμσζε Αξράγγεινο. Απφ ην έξγν Σα Θεκέιηα Σεο πίζηεο 1893 

 θίηζν ηνπ Αξράγγεινπ κε ηε ζάιπηγγα 1893-1900 

 Ο ζξίακβνο ηεο ζξεζθείαο 

 Ο λένο Αηψλ 

 H ςπρή ηνπ θαιιηηέρλε 1893 

 Tν παξακχζη ηεο γηαγηάο 

 Ο έξσο θαη ν δσγξάθνο 

 Νχκθε θαη έξσηαο 

 Γέξνο πνπ θνηκάηαη 

 πνπδή γηα ηελ επηζηήκε 

 Ζ ςπρνκάλα 

 Οη Σέζζεξηο Δπνρέο Κηίξην Νηθνιάνπ Γχδε ζην Υατδάξη 

Πηλαθνζήθε 

  

Σα Οξθαλά 

(1871) 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gyzis_Nikolaos_Study_for_Science.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gyzis_Nikolaos_The_Step_Mother.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1_%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AC&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaos_Gyzis_-_The_Orphans.jpg
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Ηδνύ ν Νπκθίνο έξρεηαη 

(π. 1895-1900) 

  

Ζ Απνζηήζηζε 

(1883) 

  

Πνιεκηζηήο ηεο Αλαηνιήο 

(1842) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B4%CE%BF%CF%8D_%CE%BF_%CE%9D%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_001.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_003.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_004.jpg
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Ο Κνπξέαο 

(1880) 

  

Σν Κξπθό ρνιεηό 

(1885-1886) 

  

Μεηά ηελ Πηώζε ησλ Φαξώλ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CF%85%CF%86%CF%8C_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A8%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaos_Gyzis_-_The_Barber.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gizis_kryfo_skoleio.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_Nikolaos_After_the_destruction_of_Psara.jpg
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Σν Σάκα 

(1874) 

  

Αλαηνιίηεο κε ηελ Πίπα 

  

Καπνπηζίλνο Μνλαρόο 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%AF%CF%80%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mgp_gyzis_tama.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_Nikolaos_Oriental_man_with_pipe.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_Nikolaos_Capuchin.jpg
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Ηζηνξία 

(1892) 

  

Ζιηθησκέλνο κε Κόθθηλν Φέζη 

  

Ρεθιάκα γηα Δηαηξεία Καπλνύ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF_%CE%A6%CE%AD%CF%83%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CE%B1_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaos_Gyzis_-_%CE%97istoria.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gyzis_Nikolaos_-_Old_man_wearing_a_red_fez_-_Google_Art_Project.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papastathis-cigarettes-munich.jpg
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Ο Έξσο θαη ν Εσγξάθνο 

  

Ζ Φπρή ηνπ Καιιηηέρλε 

(1893) 

 Σα αξξαβσληάζκαηα 

(1877) 

  

Γηάληεο 

(1878) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F_%CE%88%CF%81%CF%89%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BF_%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97_%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7_%28%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%B2%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eros_and_the_painter_-_gysis.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_Nikolaos_Psyche.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gysis_Nikolas_Wishbone.jpg
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Ηζηνξία 

(1892) 

Φώηεο Κόληνγινπ 

Φώηεο Κόληνγινπ 

Γέλλεζε 

Φψηηνο Απνζηνιέιεο 

8 Ννεκβξίνπ 1895 

Ατβαιί 

Θάλαηνο 
13 Ηνπιίνπ 1965 (69 εηψλ) 

Αζήλα 

Δζληθόηεηα Έιιελαο 

Τπεθνόηεηα Διιάδα  

ρνιέο θνίηεζεο 
Αλσηάηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ  

Ηδηόηεηα δσγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο 

Δίδνο ηέρλεο 
Λνγνηέρλεο, αγηνγξάθνο, 

δσγξάθνο 

Καιιηηερληθά 

ξεύκαηα 
Γεληά ηνπ ř30 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://www.wikidata.org/wiki/Q1028181
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaos_Gyzis_-_%CE%97istoria.jpg
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Ο Φώηεο Κόληνγινπ, ή κε ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα Φώηηνο Απνζηνιέιεο 

(ΑτβαιίΜηθξάο Αζίαο, 8 Ννεκβξίνπ1895 - Αζήλα, 13 Ηνπιίνπ1965) ήηαλ 

Έιιελαοινγνηέρλεο θαη δσγξάθνο. Αλαδήηεζε ηελ «ειιεληθφηεηα», δειαδή κία 

απζεληηθή έθθξαζε, επηζηξέθνληαο ζηελ ειιεληθή παξάδνζε, ηφζν ζην ινγνηερληθφ φζν 

θαη ζην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν. Δίρε αθφκα ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή ζηνλ ρψξν ηεο 

βπδαληηλήο εηθνλνγξαθίαο. ήκεξα ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο «Γεληάο ηνπ ř30». Μαζεηέο ηνπ ήηαλ ν Γηάλλεο Σζαξνχρεο, ν Νίθνο 

Δγγνλφπνπινο, θ.ά. 

Ζ δσή ηνπ 

Σα αξρηθά ρξόληα 

Ο Φψηεο Κφληνγινπ, γηνο ηνπ Νηθφιανπ Απνζηνιέιιε θαη ηεο Γέζπσο Κφληνγινπ, 

γελλήζεθε ζην Ατβαιί ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 1895. Δίρε ηξία αθφκα αδέιθηα: ηνλ Γηάλλε, 

ηνλ Αληψλε θαη ηελ Σαζίηζα. Έλα ρξφλν κεηά έραζε ηνλ παηέξα ηνπ ŕ λαπηηθφο ζην 

επάγγεικα ŕ θαη ηελ θεδεκνλία ησλ ηεζζάξσλ παηδηψλ αλέιαβε ν ζείνο ηνπ, ηέθαλνο 

Κφληνγινπ, εγνχκελνο ηεο κνλήο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, ζηνλ νπνίν νθείιεηαη θαη ε 

ρξήζε ηνπ επσλχκνπ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κεηέξαο ηνπ. Σα παηδηθά θαη λεαληθά ηνπ 

ρξφληα ηα έδεζε ζην Ατβαιί. Δθεί ηειείσζε ην ρνιαξρείν θαη ην Γπκλάζην ην 1912· ζην 

Γπκλάζην ήηαλ ζπκκαζεηήο κε ηνλ ινγνηέρλε θαη δσγξάθν ηξαηή Γνχθα θαη ήηαλ 

κέινο κηαο νκάδαο καζεηψλ πνπ εμέδηδε ην πεξηνδηθφ Μέιηζζα, απφ ην 1911, ην νπνίν ν 

Κφληνγινπ δηαθνζκνχζε κε δσγξαθηέο. 

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ γξάθηεθε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ζηελ Αζήλα ην 1913, 

ζηελ Γ' ηάμε.Σν 1913Ŕ1914 έκελε κε ηνλ ηξαηή Γνχθα ζηε Νεάπνιε θαη ζηελ Κπςέιε 

θαη κεηά κε ηνλ Παπαινπθά ζηελ Κνινθπλζνχ.Λφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ εξγαδφηαλ 

σο ξεηνπζέξ ζην θσηνγξαθείν Μπνχθα θαη Καιηακπέθνπ.Σν 1914 εγθαηέιεηςε ηε 

ζρνιή ηνπ θαη πήγε ζην Παξίζη, φπνπ κειέηεζε ην έξγν δηαθφξσλ ζρνιψλ δσγξαθηθήο. 

Παξάιιεια ζπλεξγαδφηαλ κε ην πεξηνδηθφ Illustration θαη ην 1916 θέξδηζε ην πξψην 

βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο βηβιίνπ ζε δηαγσληζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ, γηα απηήλ ηεο Πείλαο 

ηνπ Κλνπη Υάκζνπλ. Δξγάζηεθε σο ηνξλαδφξνο θαη αλζξαθσξχρνο.Σν 1917 έθαλε 

ηαμίδηα ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία θαη ην 1918 επέζηξεςε ζηελ Γαιιία. 

Δπέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηνπ ην 1919, κεηά ηελ ιήμε ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Γηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζην Παξζελαγσγείν ηεο παηξίδαο ηνπ φπνπ δίδαζθε γαιιηθά θαη 

ηερληθά. Ίδξπζε ηνλ πλεπκαηηθφ ζχιινγν Νένη Άλζξσπνη θαη έγηλε πξφεδξνο. Σν 1921 

επηζηξαηεχηεθε γηα ηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. Σν 1922 πήξε ην δξφκν ηεο 

πξνζθπγηάο κε έλα θαΐθη. Σν 1923 έθαλε ηαμίδη ζην Άγην ξνο κε πξφζεζε λα 

θαινγεξέςεη. 

Σν 1923, επίζεο, πξαγκαηνπνίεζε κηα πξψηε έθζεζε κε έξγα δσγξαθηθήο ηνπ ζηε 

Μπηηιήλε κε ηνλ Κσλζηαληίλν Μαιέα. Μεηέθεξε ηελ έθζεζε ηνλ ίδην ρξφλν ζηελ Αζήλα 

ζηελ αίζνπζα ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ, παξνπζηαδφκελνο γηα πξψηε θνξά σο 

δσγξάθνο ζην αζελατθφ θαιιηηερληθφ θνηλφ.Σν 1925 εμέδσζε ην πεξηνδηθφ Φηιηθή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/13_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%E2%80%9930
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8A%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%84_%CE%A7%CE%AC%CE%BC%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82
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Δηαηξία. Σν 1926 παληξεχηεθε ηε Μαξία Υαηδεθακπνχξε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα 

Ησλία. Σν 1927 γελλήζεθε ε κνλαρνθφξε ηνπ Γέζπνηλα.Σελ ίδηα ρξνληά μεθίλεζε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ην πεξηνδηθφ ηνπ Κσζηή ΜπαζηηάΔιιεληθά Γξάκκαηα. Σν 1933 έιαβε 

ηειηθά ην πηπρίν απφ ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ - Απνιπηήξηνλ γξαθηθήο, κε βαζκφ Λίαλ 

θαιώο πξνθεηκέλνπ λα δηδάμεη ζην Κνιιέγην Αζελψλδσγξαθηθή θαη ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο.ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ εξγάζηεθε σο ζπληεξεηήο εηθφλσλ ζε κνπζεία 

θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο: ην 1931 ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν ηεο Αζήλαο, ηνπ νπνίνπ 

δσγξάθηζε ην ζπληξηβάλη, ζην Μνπζείν Κέξθπξαο ην 1935, ζην Κνπηηθφ Μνπζείν ζην 

Κάηξν, ην 1937 θαη κεηαμχ 1936 θαη 1938 θαηά δηαζηήκαηα ζην Μπζηξά φπνπ θαζάξηδε 

ηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ λαψλ ηνπ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο 

Σν φλνκα ηνπ Κφληνγινπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα νλφκαηα ησλ Διιήλσλ ινγνηερλψλ 

πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε ην ειιελφθσλν ηηαιηθφ πεξηνδηθφ πξνπαγάλδαο Κνπαδξίβην. 

Καζψο φζνη ζπλεξγάδνληαλ κε απηφ ακείβνληαλ κε ρξήκαηα ή ηξφθηκα πξνθξίζεθε ε 

αλάγθε επηβίσζεο ηνπ Κφληνγινπ, θαζψο κάιηζηα είρε αλαγθαζζεί λα πνπιήζεη ην ζπίηη 

ηνπ -Βηδπελνχ 16 ζηα Παηήζηα-γηα έλα ζαθί αιεχξη. Ο λένο ηδηνθηήηεο ηεο νηθίαο 

Κφληνγινπ θάιπςε ηηο λσπνγξαθίεο κε ιαδνκπνγηά. Σα επφκελα ρξφληα ν Κφληνγινπ 

κεηαθφκηδε δηαξθψο.
[20]

 Φηινμελνχληαλ ζε ζπίηηα θίισλ ηνπ, θπξίσο ζην Παγθξάηη, γηα 

λα θαηαιήμεη ζε έλα γθαξάδ. Σελ ίδηα πεξίνδν δεκνζίεπζε θείκελά ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

Φηινινγηθή Κπξηαθή (1943)θαη ην 1944 ζηνπο Οξίδνληεο θαη ζηα Γξάκκαηα. 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε 

 

Σν ζπίηη ηνπ Φψηε Κφληνγινπ ζηελ Αζήλα. 

Απφ ην 1948 άξρηζε λα αξζξνγξαθεί ζηελ εθεκεξίδα Διεπζεξία κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ.
[24]

 

ηηο 13 επηεκβξίνπ ηνπ 1963 ν ίδηνο θαη ζχδπγφο ηνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζε 

απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα ζηε Βνχια.
[25]

 Σν 1959 είρε ζχληνκε ζπλεξγαζία κε ην 

Δζληθφ Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο, αιιά ιφγσ δηαθσλίαο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ψξα κεηάδνζεο 

ηεο εθπνκπήο ηνπ παξαηηήζεθε.
[26]

 

Θάλαηνο 

Σν 1965 ππνβιήζεθε ζε εγρείξεζε δπν ιίζσλ απφ ηελ θχζηε. Σειηθά πέζαλε ζηελ Αζήλα 

ζηηο 13 Ηνπιίνπ ηνπ 1965, έπεηηα απφ κεηεγρεηξεηηθή κφιπλζε, ηαιαηπσξεκέλνο 

ζσκαηηθά θαη ςπρηθά χζηεξα απφ ην αηχρεκα πνπ ηνπ ζπλέβε ην 1963
[β]

. Σα νζηά ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CE%B9%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.B9.CE.BB.CE.AC.CE.BA.CE.B7.CF.8228-21
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.B9.CE.BB.CE.AC.CE.BA.CE.B7.CF.8230-25
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.92.CE.B9.CE.B2.CE.B9.CE.BB.CE.AC.CE.BA.CE.B7.CF.8232-26
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%8A%CE%B4%CF%81%CF%85%CE%BC%CE%B1_%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.A7.CE.B1.CF.84.CE.B6.CE.B7.CF.86.CF.8E.CF.84.CE.B7.CF.8279.E2.80.9380-27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-29
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotis_Kontoglou_house_in_Athens.jpg
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κεηαθέξζεθαλ ζην κνλαζηήξη ηεο Νέαο Μάθξεο (ξνο Ακψκσλ)
[28]

. Ο Γηάλλεο 

Σζαξνχρεο, άιινηε καζεηήο ηνπ, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηνλ ζάλαην ηνπ Κφληνγινπ, 

βξηζθφηαλ ζηε Μπηηιήλε θαη δσγξάθηδε θαηά ηχρε έλαλ άγγειν.
[29]

. 

Σν 2014, ε θφξε ηνπ, Γέζπσ, ν ζχδπγφο ηεο Ησάλλεο Μαξηίλνο, θαη νη εγγνλνί ηνπ 

Κφληνγινπ, Παλαγηψηεο θαη Φψηεο Μαξηίλνο, δψξηζαλ ην αξρείν ηνπ θαιιηηέρλε ζην 

Βπδαληηλφ Μνπζείν Αζελψλ. 

Οη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ 

χκθσλα κε ηελ καξηπξία ηνπ Αζεκάθε Παλζέιελνπ ν Κφληνγινπ, «ζηελ πνιηηηθή ην 

ίδην αηδακήο, δεκνθξάηεο, ζεσξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ θνκκνπληζηή παξφιεο ηηο 

ζενθξαηηθέο ηνπ απηαπάηεο, θαη έβξηζθε πσο θαη ηα δχν ζπκβηβάδνληαη θαη ππνζηήξηδε 

πσο ν ξνχζζηθνο θνκκνπληζκφο είλαη έθθξαζε ηεο ρξηζηηαληθήο ςπρήο ησλ Ρψζσλ». Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1945 ζην πεξηνδηθφ Διεύζεξα Γξάκκαηα δεκνζηεχζεθε θείκελν 

δηακαξηπξίαο θαηά ησλ δεμηψλ εμηξεκηζηηθψλ επηζέζεσλ ζε βηβιηνπσιεία, ζέαηξα, 

εθεκεξίδεο. Μεηαμχ ησλ δηαλννπκέλσλ πνπ ππνγξάθνπλ είλαη θαη ν Κφληνγινπ. Σέινο, 

ν Κφληνγινπ δελ ππέγξαςε ηε «Γήισζηλ Διιήλσλ Δπηζηεκφλσλ, Λνγνηερλψλ θαη 

Καιιηηερλψλ» πνπ δεκνζηεχζεθε σο παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Υξηζηηαληθήο 

Δλψζεσο Δπηζηεκφλσλ ην 1946. 

Σν δσγξαθηθό ηνπ έξγν 

Ζ πεξίνδνο ηεο κνλνρξσκίαο (1910–1925) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ παηδηθψλ θαη εθεβηθψλ ηνπ ρξφλσλ δελ είραλ εθδεισζεί 

εξεζίζκαηα απφ ηε βπδαληηλή δσγξαθηθή. Ζ πξψηε ρξνλνινγεκέλε δσγξαθηά ηνπ, κε 

ηίηιν Αγία Παξαζθεπή, αλάγεηαη ζηα 1912, φηαλ ήηαλ δεθαεπηά εηψλ. Ίζσο λα είλαη 

παιηφηεξε ε Καζηζηή γξηά, γχξσ ζηα 1910, φηαλ ήηαλ δεθαπέληε εηψλ. ηαλ ήηαλ 

θνηηεηήο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ήξζε ζε επαθή κε ην θιίκα ηεο ρνιήο ηνπ 

Μνλάρνπ. Σν γεγνλφο πσο είρε θαηαξηίζεη ζπιινγή κε έξγα απφ γεξκαληθέο 

θαιιηηερληθέο εθδφζεηο ησλ Γχδε, Λέκπαρ, Μπίθιηλ, ηνπθ, Κιίλγθεξγθ, θαλεξψλεη ηελ 

κε απφξξηςε ηεο αθαδεκατθήο δσγξαθηθήο εθ κέξνπο ηνπ. Ζ πεξίνδνο εξγαζίαο ηνπ ζην 

θσηνγξαθείν επεξέαζε ηελ ηερλνηξνπία ησλ έξγσλ ηνπ: καιαθνί ζθηνθσηηζκνί, 

αζπξφκαπξν καιαθφ πιάζηκν (Ζ Οιιαληέδηθε πίπα 1918, πξνζσπνγξαθία Δπζηξάηηνπ 

Αγγειέιε, 1938).Σελ επνρή πνπ βξηζθφηαλ ζην Παξίζη πεξηνξίζηεθε ζηελ 

εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ. ηαλ επέζηξεςε ζην Ατβαιί θαη κεηά 

πξφζθπγαο ζηελ Διιάδα ζεκαηηθά αζρνιήζεθε κε πξνζσπνγξαθίεο, φπσο ησλ 

ινγνηερλψλ Βάζνπ Γαζθαιάθε, Γεκνζζέλε Βνπηπξά, Μάξθνπ Απγέξε, Νίθνπ Βέικνπ, 

Μέλνπ Φηιήληα, ην Άγηνλ ξνο θαη ηνπία. Ζ ηερλνηξνπία ησλ έξγσλ ηνπ απηήο ηεο 

πεξηφδνπ είλαη αζπξφκαπξε. Σν 1923 επηζθέθηεθε ην Άγηνλ ξνο πνπ σο ρψξνο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο επεξέαζε βαζχηαηα ηνλ Κφληνγινπ.ηε δηεηία 1923-24 

δσγξάθηδε ειάρηζηα έξγα κε ρξψκα: πνξηξαίηα (ν ινγνηέρλεο ηξαηήο Γνχθαο) θαη κηα 

ζξεζθεπηηθή ζχλζεζε, ηε Βάπηηζε, ε νπνία, αλ ε ρξνλνινγία ηνπ 1923 είλαη αθξηβήο, 

απνηειεί ηελ πξψηε εηθφλα ηνπ Κφληνγινπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.A0.CE.B1.CE.B3.CE.AC.CE.BD.CE.BF.CF.8256-30
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-31
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Ζ πεξίνδνο ηεο βπδαληηλήο ρξσκαηνπξγίαο 

Απφ ην 1926 μεθίλεζε ζπζηεκαηηθφηεξα ηε ρξήζε ρξσκάησλ, εθηφο απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε βηβιίσλ φπνπ ζπλέρηδε ηελ αζπξφκαπξε ηερληθή, ελψ πηνζεηψληαο ηελ 

ηερληθή θαη ηερλνηξνπία ηεο βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο παξάδνζεο θαη ηεο ιατθήο 

ηέρλεο δσγξάθηδε θνζκηθά ζέκαηα.Σελ πεξίνδν απηή εηθνλνγξάθεζε ηε βηνγξαθία ηνπ 

Παχινπ Μειά πνπ ζπλέγξαςε ε Ναηαιία Μειά θαη ηα Παξακχζηα-Δθινγή ηνπ Γεψξγηνπ 

Μέγα. Φηινηέρλεζε ηνλ ηίηιν θαη ηα θνζκήκαηα ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία πνπ ηφηε είρε 

πξσηνθπθινθνξήζεη.
[
Δπίζεο, δηαθφζκεζε ηνλ Μεηξνπνιηηηθφ λαφ ηεο Κηκψινπ, έξγν 

πνπ απνηέιεζε ηηο πξψηεο εηθφλεο ηνπ γηα εθθιεζία.Απφ ην 1926 θαη κεηά νηθεηψλεηαη 

ηηο κνξθέο ηεο ιατθήο ηέρλεο: ζηελ αληίιεςε ηεο θφξκαο θαη ζε νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο 

(απεηθφληζε πξνζσπνπνηεκέλνπ ήιηνπ θαη θεγγαξηνχ),(εηθνλνγξάθεζε βηβιίνπ 

Παξακπζηψλ Μέγα). Γελ έθξπβε ηε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ηνλ Καξαγθηφδε θαη ηνλ Θεφθηιν. 

Θεκαηνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ δεχηεξνπ εληνπίδνληαη ζηελ απεηθφληζε ηνπ Αλδξνχηζνπ 

ζην Γεκαξρείν Αζελαίσλ, ή ζε εηθνλνγξαθήζεηο βηβιίσλ. 

Ζ δεκηνπξγηθή δεθαεηία (1930–1940) 

Σν 1931 ζπλφδεπζε ηνλ αξραηνιφγν Αδακάληην Αδακαληίνπ ζηε πάξηε θαη ήξζε έηζη 

ζε επαθή κε ηε ξσκατθή δσγξαθηθή, εκπινπηίδνληαο ηε ζεκαηνινγία ηνπ ηφζν ζηνπο 

θνξεηνχο πίλαθεο φζν θαη ζην κλεκεηαθφ έξγν ηνπ.  Σν 1932 ηνηρνγξάθεζε ην ζπίηη ηνπ 

νξγαλψλνληαο ηηο ηνηρνγξαθίεο θαηά ηε δηάηαμε ησλ κεηαβπδαληηλψλ εθθιεζηψλ, 

δσγξαθίδνληαο ηνλ ηνίρν απφ ηελ νξνθή κέρξη ην δάπεδν θαη ρσξίδνληάο ην κε θφθθηλεο 

ηαηλίεο ζε ηέζζεξηο άληζεο δψλεο.Σελ ίδηα πεξίνδν αλέιαβε λα δσγξαθίζεη έλα ζχλνιν 

εηθφλσλ γηα ην επηζηχιην ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ ζην Μνλαζηεξάθη, θαη ζρεδίαζε 

παξάζηαζε ηνπ Αγίνπ Γηνλπζίνπ Αεξνπαγίηε γηα ηελ ςεθνζέηεζή ηνπ ζηνλ νκψλπκν 

λαφ ηεο Αζήλαο. πλέζεζε πξνζσπνγξαθίεο Διιήλσλ (Πξεβειάθεο, Δγγνλφπνπινο) θαη 

μέλλσλ, Αηγππηίσλ πξνζσπηθνηήησλ. Σν 1935 ηζηφξεζε γηα πξψηε θνξά εθθιεζία, ην 

παξεθθιήζην ηεο Αγίαο Λνπθίαο ζην Ρίν Παηξψλ θαη δηαθφζκεζε ην ηέκπιν ηνπ 

παξεθθιεζίνπ ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζην Ννζνθνκείν ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ην πξψην 

ηέκπιν πνπ αλαιάκβαλε ζηελ Αζήλα. Σν πξψην ηέκπιν εθηφο Διιάδνο πνπ δεκηνχξγεζε 

ήηαλ ζηελ Ζιηνχπνιε ηνπ Καΐξνπ, ζην παξεθθιήζην ηνπ πεηζαξνπνχιεηνπ 

Οξθαλνηξνθείνπ.Σελ πεξίνδν απηή ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Αίγππην ηνλ έθεξε ζε επαθή κε 

ηα πνξηξαίηα Φαγηνχκ θη απηφ απνηππψλεηαη κνξθνινγηθά ζε ζεηξά γπλαηθείσλ 

πνξηξέησλ ηεο πεξηφδνπ (Μαξία Κφληνγινπ-1945,πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο-1945 θαη 

Κεθαιή γπλαίθαο 1951), αιιά θαη ζε πξνζσπνγξαθίεο αγψλ ζε ζηεζάξηα (Παξεθθιήζη 

Πεζκαδφγινπ, Εσνδφρνο Πεγή Παηαλίαο εηθ.Αγίαο Αηθαηεξίλεο). 

Σα ρξόληα ηεο κεγάιεο παξαγσγήο ζηελ εθθιεζηαζηηθή δσγξαθηθή (1950–1960) 

Ηδηαίηεξα γφληκε ραξαθηεξίδεηαη ε ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο θαιιηηερληθήο δσήο ηνπ. Σα 

έξγα ηεο κλεκεηαθήο θαη θνξεηήο εθθιεζηαζηηθήο δσγξαθηθήο ηνπ ππεξηεξνχλ 

αξηζκεηηθά ηεο θνζκηθήο δσγξαθηθήο ηνπ. Αγηνγξάθεζε ελνξηαθέο εθθιεζίεο, ηδησηηθά 

παξεθθιήζηα θαη κεγάιν αξηζκφ θνξεηψλ εηθφλσλ: Εσνδφρνο Πεγή Παηαλίαο, 

παξεθθιήζην Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν Οκνλνίαο θαη Αγία Βαξβάξα 

Αηγάιεσ, Άγηνο Αλδξέαο (Παηήζηα), Άγηνο Νηθφιανο (Παηήζηα), Καπληθαξέα, Άγηνο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B1_%CE%A6%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82_%28%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%28%CE%A0%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1
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Δπζχκηνο Κεξαηζηλίνπ, Άγηνο Υαξάιακπνο ζην Πνιχγσλν, Άγηνο Γεψξγηνο Κπςέιεο. 

Αιιά θαη εηθφλεο γηα ηέκπια εθθιεζηψλ ζε Διιάδα (Άλδξνο, Ρφδνο) θαη Ακεξηθή.  

Ζ ηειεπηαία πεληαεηία ηεο δσήο ηνπ (1960–1965) 

Σελ πεξίνδν απηή ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηελ ηζηφξεζε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

Αραξλψλ. Εσγξάθηζε ηδησηηθά παξεθθιήζηα φπσο ηεο νηθνγέλεηαο Παηέξα ζην Φπρηθφ, 

ηεο νηθνγέλεηαο Κακπάλε ζην Πηθέξκη θαη ηεο νηθνγέλεηαο Γνπιαλδξή ζηελ Δθάιε. 

Δπίζεο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ Πνιπθιηληθήο Αζελψλ  

Σν ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν 

Χο πεδνγξάθνο, κε ην ηδηφηππν πξνζσπηθφ χθνο ηνπ, "κπνιηαζκέλν" απφ ηε γιψζζα ησλ 

ζαιαζζηλψλ, ηα ζπλαμάξηα ησλ αγίσλ θη έλαλ εμσηηθφ θνζκνπνιηηηζκφ, ν Κφληνγινπ 

επεξέαζε γφληκα ηε γξαθή κεηαγελέζηεξσλ πεδνγξάθσλ απνηειψληαο ηνλ πξφδξνκν ηεο 

γεληάο ηνπ 1930. 

Σν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Κφληνγινπ δηαθξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Γηψξγν Παγάλν, ζε: 

1. ινγνηερληθφ (πξσηφηππα έξγα, ηαμηδησηηθά, ζαιαζζηλέο ηζηνξίεο, ιπξηθέο 

πεξηγξαθέο) 

2. δηαζθεπέο ζαιαζζηλψλ ηζηνξηψλ απφ ηελ επνρή ησλ Αλαθαιχςεσλ 

3. βηνγξαθίεο ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, νζίσλ θαη αγίσλ ηεο Δθθιεζίαο 

4. άξζξα ή δνθίκηα γηα ηελ παξάδνζε θαη ηηο αμίεο ηεο, ηε βπδαληηλή ηέρλε, 

πνιεκηθά θαηά ηνπ θαζνιηθηζκνχ θαη ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ, θαη 

5. πνηθίια ζξεζθεπηηθά θείκελα πξνο νηθνδόκεζηλ ησλ πηζηψλ
[48]

. 

Λνγνηερληθό έξγν 

Σν 1918 γξάθεη ζην Παξίζη ην ξνκάληδν, φπσο ν ίδηνο ην ραξαθηήξηζε Petro Cazas θαη 

ην ηππψλεη ζην Ατβαιί ην 1920.
[49]

 Με ην δεχηεξφ ηνπ έξγν Βαζάληα, πνπ πεξηέρεη θαη 

κεηαθξάζεηο αξρίδεη λα εδξαηψλεηαη σο έλαο ηδηφηππνο πεδνγξάθνο. Ο ηφλνο ηεο 

αθήγεζεο ξεπνξηαδηθφο θαη πεξηγξαθηθφο. Σα δχν πξψηα ηνπ έξγα ηνπ θηλνχληαη ζε 

θαζαξά ινγνηερληθνχο ρψξνπο θάηη πνπ ζηα επφκελα ρξφληα θαη ζηα επφκελα έξγα ηνπ 

ζα αξρίζεη λα αγγίδεη άιια πεδία ηεο πεδνγξαθίαο ν Κφληνγινπ.
[50]

 Σν 1925 ζην 

πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεη δεκνζηεχεη ην δηήγεκα Σν κπαιό κνπ ηαμηδεύεη (1925).
[51]

 Ζ 

πξψηκε απηή πεδνγξαθία ηνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ην παξειζφλ θαη ην παξφλ ηεο ζχγρξνλήο 

ηνπ ειιεληθήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο,πιελ ελφο δηεγήκαηνο ηεο ζπιινγήο 

Βαζάληα θη απηφ εκκέζσο.
[52]

 

Σν 1934 ην πεξηνδηθφ Ο Κύθινο ηνλ ζπκπεξηιακβάλεη ζε κηα αλζνινγία πεδνγξάθσλ-ζε 

απηνχο πνπ ζεσξεί σο θαιχηεξνπο ηεο επνρήο.
[53]

 Πεξηιακβάλεηαη θαη ζηελ αλζνιφγεζε 

ηνπ Η.Μ.Παλαγησηφπνπινπ (Αλήζπρα ρξφληα).
[54]

 Γεληθά ηε δεθαεηία ηνπ 30' θη ελψ 

βγαίλνπλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ κεζνπνιεκηθψλ πεδνγξάθσλ,ε παξνπζία 

ηνπ Κφληνγινπ είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε. Αληίζεηα ηε δεθαεηία ηνπ 40' είλαη ε πην 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.A0.CE.B1.CE.B3.CE.AC.CE.BD.CE.BF.CF.8259-50
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.A7.CE.B1.CF.84.CE.B6.CE.B7.CF.86.CF.8E.CF.84.CE.B7.CF.82100-51
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852002.CE.B148-52
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852002.CE.B1124-53
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852002.CE.B1391-54
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852002.CE.B1537-55
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852002.CE.B2557-56
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δεκηνπξγηθή ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν. Έρνπκε ηφηε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηίηινπο βηβιίσλ 

πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ κε έκθαζε ηα ζξεζθεπηηθά θείκελα.
[17]

 

ηελ Καηνρή κε ην Φεκηζκέλνη άληξεο θαη ιεζκνλεκέλνη πξνζηξέρεη ζε πξφζσπα 

θαληαζηηθά ή ππαξθηά κε έληνλε ηε λνζηαιγηθή ηνπ δηάζεζε.
[55]

 Έλα απφ ηα θεληξηθά 

ζέκαηα ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ, αλ φρη ην θεληξηθφηεξν, είλαη ν Διιεληζκφο πξηλ απνιέζεη 

ηελ επαθή ηνπ κε ηνλ Σνχξθν, ή ζην ηέινο ηεο Σνπξθνθξαηίαο.
[56]

 

Μεηαθξαζηηθό έξγν 

Σν 1921 ζην πεξηνδηθφ Ο Λόγνο δεκνζηεχεη κεηάθξαζε απνζπαζκάησλ απφ ηνλ 

Ρνβηλζψλα Κξνχζν.
[57]

 Μεηαθξάδεη ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα ηα Παιηά Ηηαιηθά 

Παξακύζηα (1927) καδί κε ηνλ Σδνχιην Καΐκε, επίζεο Σν Μηιηνύλη ή ηα ηαμίδηα ηνπ 

Μάξθνπ Πφιν.
[58]

 Σν 1948 κεηαθξάδεη ζηε Νέα Δζηία ηηο θέςεηο ηνπ Βιάζε Παζθάι 

εμειιελίδνληαο ηνλ ηίηιν ζε Ρεηά θαη ινγηζκνί.
[59]

 

Σν ζηίγκα ηνπ έξγνπ ηνπ 

Σν πλεπκαηηθφ δξνκνιφγηφ ηνπ, φπσο θαη άιισλ εθπξνζψπσλ ηεο Γεληάο ηνπ Σξηάληα 

ήηαλ Σνπξθία-Γαιιία-Διιάδα. 

Αληηδξψληαο ζηνλ εθδπηηθηζκφ αγσλίζηεθε γηα ηελ επαλαθνξά ηεο παξαδνζηαθήο 

αγηνγξαθίαο. Μαδί κε ηνλ Κσζηή Μπαζηηά θαη ηνλ Βαζίιε Μνπζηάθε θπθινθφξεζαλ ην 

πεξηνδηθφ Κηβσηόο, φπνπ κε άξζξα θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ ελίζρπαλ ηνλ αγψλα ηνπ 

Κφληνγινπ. Mηα ηέηνηα πξνζπάζεηα πεξηέθιεηε θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα: ν Κφληνγινπ 

θνπβαινχζε απφ ηελ πεξίνδν ηεο καζεηείαο ηνπ ζην Παξίζη ηελ αγάπε ησλ 

Δκπξεζηνληζηψλ γηα ηηο πξσηφγνλεο ηέρλεο θαη επηζηξέθνληαο ζηελ Διιάδα κειέηεζε 

θαη αληέγξαςε ηα έξγα ηεο βπδαληηλήο δσγξαθηθήο κε ηέηνηα θξηηήξηα. Έηζη ε βπδαληηλή 

εηθφλα έπξεπε λα είλαη θαζαξή θαη αλφζεπηε απφ θάζε άιιε επίδξαζε. Έλα πλεχκα 

ζηξαηεχζεσο ζα ραξαθηεξίζεη ηελ δεκηνπξγία ηνπ, θαζψο «ν ίδηνο κεηά ηνλ 

Β΄Παγθφζκην πφιεκν ζα γξάςεη πσο απνθαζίδεη λα αθηεξψζεη ην ηάιαληφ ηνπ ζην 

Υξηζηφ», θάηη πνπ απνπζίαδε ζηνπο πξψηνπο Υξηζηηαλνχο θαη ηνπο Βπδαληηλνχο. Γη΄απηφ 

θαη ε πνηνηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ πξνπνιεκηθφ θαη ηνλ κεηαπνιεκηθφ 

Κφληνγινπ.Πξηλ ηνλ πφιεκν ζα εηζεγεζεί ζηνλ Αλαζηάζην Οξιάλδν, Γηεπζπληή ηεο 

Τπεξεζίαο αλαζηειψζεσο θαη ζπληεξήζεσο αξραίσλ θαη Βπδαληηλψλ κλεκείσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, νη εθθιεζίεο λα ρηίδνληαη θαη λα δηαθνζκνχληαη κε ηνηρνγξαθίεο 

βπδαληηλφηξνπεο 

Θα δηεθδηθήζεη κε αλάινγν πείζκα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ζην πεδνγξαθηθφ ηνπ 

έξγν, «αγγίδνληαο ηνλ βπδαληηλφ αληηθξαγθηζκφ». 

Γλσξίζκαηα ηεο δσγξαθηθήο ηνπ 

Ο Κφληνγινπ δελ θάλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απφ φ,ηη έθαλαλ νη θιαζηθηζηέο, νη 

λαδαξελνί, νη λενγνηζηζηέο, νη λενξνκαληηθνί πνπ ζε φινλ ηνλ 19ν αηψλα θαιιηεξγνχζαλ 

ηα δηάθνξα ηζηνξηθά ζηπι. Καη ζηελ Διιάδα ηνπ χζηεξνπ 19νπ αηψλα ζηα πιαίζηα ηνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.A0.CE.B1.CE.B3.CE.AC.CE.BD.CE.BF.CF.8255-18
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTEVitti1978370-57
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTEVitti1977352-58
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTEVitti1991199.2C_.CF.85.CF.80.CE.BF.CF.83._30-59
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852002.CE.B1212-60
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85#cite_note-FOOTNOTE.CE.91.CF.81.CE.B3.CF.85.CF.81.CE.AF.CE.BF.CF.852004190-61
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC_%CF%84%CE%BF%CF%85_%E2%80%9930_%28%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82


134 
 

θιαζηθηζκνχ θαιιηεξγήζεθε έλαο ηδηφηππνο βπδαληηληζκφο θαη ν Κφληνγινπ ζα 

κεηαρεηξηζηεί έλα ηδηφηππν ιατθνβπδαληηλφ ζηπι ειεχζεξα.Ζ ηέρλε ηνπ Κφληνγινπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εηθνληζηηθή παξακφξθσζε, έιιεηςε πξννπηηθήο, αληηξξεαιηζηηθά 

ρξψκαηα, αθαηξεηηθφηεηα. Μνξθνινγηθά αιιά θαη σο πξνο ηελ εζσηεξηθή έθθξαζε 

ζπκίδνπλ πίλαθεο ηνπ επξσπατθνχ εμπξεζηνληζκνχ. Ο Κφληνγινπ θαηαξγεί ηελ 

πξννπηηθή ππφ ηελ επίδξαζε ηεο πξηκηηηβηζηηθήο ηέρλεο. Ο Κφληνγινπ ζα κπνξνχζε λα 

αληηκεησπηζηεί ζαλ έλαο απφ ηνπο ηειεπηαίνπο πζηεξνβπδαληηλνχο δσγξάθνπο. κσο δελ 

έρεη κεγάιε ζρέζε κεηαμχ ηνπο αθφκα θαη αλ ηνπο αθνινπζεί ζε νξηζκέλα παξαδνζηαθά 

ζεκεία ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δνπιεηάο ηνπ θαλεξψλεη έλα αθαδεκατζκφ. 

Γλσξίζκαηα ηεο ινγνηερλίαο ηνπ 

πλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηνλ θφζκν ησλ παξαηζζήζεσλ ηνπ Έληγθαξ Άιιαλ Πφε θαη ηνλ 

θφζκν ησλ βίσλ ησλ αγίσλ, ηελ αθεγεκαηηθή απιφηεηα ηνπ Νηάληει Νηεθφε θαη ηηο 

αθνινπζίεο ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο θαη φια απηά ζπλέζεηαλ έλα χθνο naif κε θαζαξά 

πξνζσπηθφ πεξηερφκελν. Οη ήξσέο ηνπ ζαλ ηνπο απινχο βηβιηθνχο αλζξψπνπο ηεο 

αλαηνιήο ή ζαλ ηνλ bon sauvage ηνπ αγξηαλζξψπνπ ησλ καθξηλψλ απνηθηψλ πνπ πνπ 

ιφγσ ηεο απνκφλσζήο ηνπ απηήο απφ ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ παξέκεηλε θαιφο θαη 

αγαζφο.
[
Μεηαθξάδεη απνζπάζκαηα απφ ηνλ Ρνβηλζψλα Κξνχζν θαη θακαξψλεη γηα ηελ 

απιφηεηα ηνπ χθνπο ηνπ Νηάληει Νηεθφε θαη ηαπηίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηνλ ήξσα ηνπ 

έξγνπ. Δπηδηψθεη κηα επηζηξνθή ζηελ παξζελία -θάηη πνπ δελ είλαη θαζφινπ άζρεην κε 

κε ηελ γεληθφηεξε απψιεηα εκπηζηνζχλεο ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ- ζπλεπεία ηνπ 

κεραλνπνηεκέλνπ πνιέκνπ ηνπ 1914-1918. 

ηε ινγνηερλία ε αθηηλνβνιία ηνπ κάιινλ ήηαλ πην πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε εθείλε ηεο 

δσγξαθηθήο ηνπ: φπσο επηζεκαίλεη ν Λίλνο Πνιίηεο, «Έκεηλε ζθηρηά πξνζθνιιεκέλνο 

ζην ίδην χθνο, ρσξίο θακία εζσηεξηθή αλαλέσζε, θαη ηα πνιιαπιά δεκνζηεχκαηά 

επαλαιακβάλνπλ ηα ίδηα κνηίβα, ελψ ε γιψζζα θαη ην χθνο -πνπ είραλ αλαβξχζεη ηφζν 

απζφξκεηα θαη γλήζηα ζηελ αξρή- ζηεγλψλνπλ αξγφηεξα ζε θάπνηα καληέξα, θάπνηε θαη 

κε κηα δπζάξεζηε αλαβίσζε αξρατζκψλ θαη θαζαξεχνπζαο»
.
 Γεληθά ν Κφληνγινπ δελ 

άθεζε κεγάια ζπλζεηηθά έξγα, φπσο κπζηζηνξήκαηα θαη εθηφο απφ ιίγεο εμαηξέζεηο, 

νχηε θαλ λνπβέιεο θαη δηεγήκαηα. Γελ ππάξρεη έηζη ζην έξγν ηνπ ε εληππσζηαθή 

κπζνπιαζία θαη ζθελνζεζία κε πεξίηερλε πινθή. Σν ινγνηερληθφ ηνπ έξγν θαηέρεη 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε ζην ζχλνιν ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ παξαγσγήο, ελψ ην πξσηφηππν 

ινγνηερληθφ είλαη κηθξφ ηκήκα ηνπ πξψηνπ. ε κηα επνρή πνπ ν κύζνο θπξηαξρεί ζηελ 

ειιεληθή πεδνγξαθία εθείλνο απνζηαζηνπνηείηαη. Γελ ζπλαληάκε ζηα θείκελά ηνπ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην φπσο ζπκβαίλεη ζηα κπζηζηνξήκαηα ηεο επνρήο ηνπ. 

Απνπζηάδεη ην επηθαηξηθφ, ηα κεγάια αλζξψπηλα πάζε, νη ζπγθξνχζεηο θαη νη δξακαηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ ινγνηερλία ηνπ ζπληζηά κηα «πνηεηηθή νπηνπία», «κηα εθηφο ηφπνπ θαη 

ρξφλνπ ιεηηνπξγία ηεο λνζηαιγίαο».  

Ζ γιώζζα ηνπ ινγνηερληθνύ ηνπ έξγνπ 

Ζ γιψζζα ηνπ είλαη κηα ιατθίδνπζα ηδηφιεθηνο κε πνιιά ηδηψκαηα ηεο παηξίδαο ηνπ ζην 

ηππηθφ θαη ζην ιεμηιφγην. Δπεξεαζκέλνο απφ ην πλεχκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ ησλ αξρψλ 

ηνπ αηψλα απνθεχγεη ιφγηεο εθθξάζεηο θαη ζην ηππηθφ ηνπ είλαη εκθαλείο θάπνηνη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81_%CE%86%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD_%CE%A0%CF%8C%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CE%BB_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%86%CF%8C%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%83%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
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ςπραξηζκνί (θραξίζηεζε, ληπκαζία .Μηζηνθιήο, Βξηπίδεο θιπ). Ζ ιατθή γιψζζα ηνπ 

δελ είλαη πξντφλ αηζζεηηθήο πξνηίκεζεο, αιιά θξίλεηαη θαη σο θαηάιιειε γισζζηθή 

κνξθή θαηήρεζεο θαη λα επηθνηλσλήζεη κε ην κεγάιν πιήζνο.  

Σν ύθνο ηεο γξαθήο ηνπ 

Σν χθνο ηνπ είλαη ηδηφηππν, απιντθφ θαη αθειέο, «έλα χθνο αλαηνιίηε 

παξακπζά».Τπεξέρεη ν παξαηαθηηθφο ιφγνο, κε ξπζκφ πνπ ζπκίδεη ιατθέο 

αθεγήζεηο,παξακχζηα θαη αηλίγκαηα. 

Οη ήξσέο ηνπ 

Οη κπζηζηνξεκαηηθνί ραξαθηήξεο ησλ έξγσλ ηνπ παξνπζηάδνληαη ζηαηηθνί: ζηελ αθκή 

ηεο δσήο ηνπο, κε δηακνξθσκέλε ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο,έρνληαο ραξάμεη πνξεία, απφ 

ηελ νπνία δελ παξεθθιίλνπλ. 

 

Ζ πξόζιεςή ηνπ 

Ο Κφληνγινπ έρεη αληηκεησπηζζεί ιηγφηεξν σο ινγνηέρλεο θαη πην πνιχ σο «πλεπκαηηθφο 

θαζνδεγεηήο, νκνινγεηήο ηεο πίζηεσο, ηδενινγηθφο ηαγφο, αξρεγφο ηεο ειιελνξζφδνμεο 

παξάηαμεο». Ο Κφληνγινπ έρεη επίζεο ηαπηηζηεί κε ηελ εθθιεζηαζηηθή δσγξαθηθή (ηνπ) 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θαη ζην φηη κεγάιν κέξνο ηεο πξηλ απφ ηνλ πφιεκν δεκηνπξγίαο 

ηνπ ράζεθε ή έκεηλε θξπκκέλν θαη μεραζκέλν ζε ζπιινγέο θαη ζπίηηα θίισλ ηεο 

λεφηεηάο ηνπ.Έηζη ζε έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε κε ζέκα 

Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ κνληέξλνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ έξγα ηνπ -παξάιεηςε 

ζπλεηδεηή πνπ ππνγξάκκηδε ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δσγξάθνπ εθθιεζηαζηηθνχ. 

Δπηδξάζεηο 

Ο Κφληνγινπ «είλαη ίζσο απφ ηνπο λενέιιελεο θαιιηηέρλεο ν κφλνο πνπ είρε ηφζνπο 

καζεηέο ρσξίο λα είλαη θαζεγεηήο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ή έζησ λα έρεη ηδξχζεη 

θάπνηα ηδησηηθή ζρνιή ή Φξνληηζηήξην». Οη Γηάλλεο Σζαξνχρεο, νη δπν ηνπο είλαη καδί 

απφ ην 1929 έσο ην 1934θαη Νίθνο Δγγνλφπνπινο είλαη νη παιηφηεξνη θαη θνξπθαίνη 

δσγξάθνη ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Άιινη άκεζνη καζεηέο ηνπ είλαη νη Κ. 

Γεσξγαθφπνπινο, π. Παπαληθνιάνπ, Π. Βακπνχιεο, ν Γ. Υνριηδάθεο. Πνιπάξηζκνη 

είλαη θαη νη έκκεζνη καζεηέο ηνπ κέζσ ηεο Δθθξάζεσο, φπσο ν Ράιιεο Κνςίδεο θαη Κ. 

Ξπλφπνπινο. ηε λεψηεξε γεληά ησλ έκκεζσλ καζεηψλ ηνπ αλήθνπλ νη Γηάλλεο 

Μεηξάθαο, ν παηήξ ηακάηηνο θιήξεο θαη ν Γεψξγηνο Κφξδεο. Σν ινγνηερληθφ ηνπ 

έξγν αζθεί επίζεο αλάινγε επηξξνή, φπσο ζηνλ Παληειή Πξεβειάθε (Υξνληθφ κηαο 

Πνιηηείαο),ηνλ Ζιία Βελέδε σο πξνο ηελ ιπξηθίδνπζα αθήγεζή ηνπ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B6%CE%B7%CF%82
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Απνηίκεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

Ο Φψηεο Κφληνγινπ ήηαλ κηα κεγάιε κνξθή ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. "Με ηελ 

εκθάληζή ηνπ, ηάξαμε ηα ιηκλαζκέλα λεξά ηεο αλεξκάηηζηεο επκάξεηαο ηνπ 

κεζνπνιέκνπ, θέληξηζε ηελ εζληθή καο ζπλείδεζε θαη δηεζάιπηζε ηελ ζσηεξηψδε 

θαζαξφηεηα ηεο Οξζφδνμεο πίζηεο καο. Σν έξγν ηνπ κέλεη παξαθαηαζήθε ζηελ εζληθή 

καο ζπλέρεηα, ζηήξηγκα ηεο ςπρήο ησλ Διιήλσλ" (Νίθνο Είαο, "Φώηεο Κόληνγινπ"). 

Πνιπηάιαληε πξνζσπηθφηεηα, δηθπήο θαιιηηέρλεο: ζην ίδην πξφζσπν ζπλππάξρνπλ ν 

δσγξάθνο πνπ γξάθεη θαη ν πεδνγξάθνο πνπ δσγξαθίδεη. Χο δσγξάθνο πξσηνζηάηεζε 

ζην θίλεκα γηα ηε ζηξνθή ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ηνπ 20νπ αηψλα πξνο ηελ πλεπκαηηθή 

έληαζε ηεο βπδαληηλήο παξάδνζεο θαη ηε δξναζηά ηεο ιατθήο δσγξαθηθήο. 

ε ζρέζε κε ηελ ιατθή ηέρλε ε πξνζθνξά ηνπ Κφληνγινπ εληνπίδεηαη «ζηελ φρη πιένλ 

κνπζεηαθή αληηκεηψπηζε, αιιά ζηελ έληαμε κνξθψλ ηεο ιατθήο ηέρλεο ή δηδαγκάησλ ηεο 

ιατθήο δσγξαθηθήο ζηε ζχγρξνλε δεκηνπξγία».
[
Χο πξνο ην αγηνγξαθηθφ έξγν ηνπ 

ζπλέβαιε ζηελ αλαλέσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο εηθνλνγξαθίαο, ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

εθθιεζηψλ κε έξγα λέαο αληίιεςεο.Δπίζεο επηρείξεζε λα μαλαδσληαλέςεη ηελ ηζηφξεζε 

ρεηξνγξάθσλ κε ην έξγν ηνπ Αζηξνιάβνο. Ο ξφινο ηνπ ζηε κεζνπνιεκηθή πεδνγξαθία 

δελ είλαη επίζεο κηθξφο, θαζψο ήηαλ «θνξέαο κηαο ηδηφηππεο γξαθήο θαη [..] εθθξαζηήο 

ελφο πεξηβάιινληνο φπνπ ηα φξηα κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαληαζίαο δελ είλαη 

δηαθξηηά».Ο Κφληνγινπ ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δηαηήξεζε ελφο μεραζκέλνπ 

ζήκεξα πιένλ ιεμηινγίνπ ζαιαζζηλψλ ιέμεσλ θαη λαπηηθψλ φξσλ, απφ ηηο νπνίεο 

βξίζνπλ ηα έξγα ηνπ. Δπίζεο ζπκβάιεη, ζχκθσλα κε ηνλ Γηαλλαξά, «ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο ειιεληθήο θαη νξζφδνμεο απηνζπλεηδεζίαο» θαη ζηελ «αθχπληζε ηεο αλππνςίαζηεο 

ειιαδηθήο δηαλφεζεο, αιιά θαη επξχηεξα ηεο ειιαδηθήο θνηλήο γλψκεο, ζηελ αηζζεηηθή 

ηνπιάρηζηνλ αμία θαη δπλακηθή ηεο βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο παξάδνζεο». 

Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο 

Σν 1948 έιαβε ην β' βξαβείν ζξεζθεπηηθήο δσγξαθηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Παλειιήληαο 

Καιιηηερληθήο Έθζεζεο ζην Εάππεην.Σν 1960 ηνπ απνλεκήζεθε ν Σαμηάξρεο ηνπ 

Φνίληθνο. Σηκήζεθε κε ην Βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (1961) γηα ην βηβιίν 

Έθθξαζηο ηεο Οξζνδόμνπ Δηθνλνγξαθίαο, κε ην Βξαβείo «Πνπξθίλα» ηεο Οκάδαο ησλ 

Γψδεθα (1963) γηα ην βηβιίν Σν Ατβαιί, ε παηξίδα κνπ θαη κε ην Δζληθφ Αξηζηείν 

Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Δξγνγξαθία 

Σν ζεζαπξηζκέλν ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ Κφληνγινπ εθηείλεηαη ζε 11 ηφκνπο ελψ νη 

πιεξνθνξίεο κηιάλε γηα κεγάιν αζεζαχξηζην έξγν δηάζπαξην ζε δηάθνξα έληππα ή 

θπιαγκέλν ζε αξρεία. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην αξρείν ηεο αιιεινγξαθίαο 

ηνπ. Ζ θαηάζηαζε δπζρεξέλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν Κφληνγινπ δελ 

θξαηνχζε βηβιηνγξαθηθφ αξρείν ησλ δεκνζηεχζεψλ ηνπ.  

 Pedro Cazas (Παξίζη 1920)
]
 - Ατβαιί, ηππνγξαθείν Κπδσληαθνχ Αζηέξα /εθδ. 

νίθνο Υ. Γαληάξε θαη ία, Αζήλαη, ρ.ρ.ε. [1922]. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A6%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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 Βηβιία ηνπ Βέγα. Φ. Κόληνγινπ: Βαζάληα. Με δσγξαθηέο θαη κε πινπκίδηα απ' ην 

ρέξη ην ζπγγξαθέα, εθδ. Υξ. Γηαληάξεο, ρ.ρ.ε., [1923]. 

 Ζ ηέρλε ηνπ Άζσ. Αληηγξαθή θαη αλαζπγθξόηεζε Φώηε Κόληνγινπ, εθδ. Υξ. 

Γάληαξεο, ρ.ρ.ε., [1923]. 

 Σαμείδηα ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αλαηνιήο, πεξηγξαθηθά ηνπ ηη 

αθνύκε από ηα ρξόληα ησλ Βπδαληηλώλ, ησλ Φξάγθσλ, ησλ Βελεηζάλσλ θαη ησλ 

Σνύξθσλ, Αζήλα, 1928. 

 F. Contoglou, Icons et fresques d'art byzantin, Athènes, 1932. 

 [Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ Αλδξέα Ξπγγφπνπινπ], Σνηρνγξαθίαη εθθιεζηώλ ηνπ 

Τκεηηνύ. Μνλαί Θενιόγνπ θαη Καηζαξηαλήο, εθδ. Αλσλχκνπ Δηαηξείαο 

«Διιεληθέο Σέρλεο», Αζήλαη 1933. 

 Ο Αζηξνιάβνο. Βηβιίν παξάμελν γξακκέλν από ην Φώηε Κόληνγινπ, Κέξθπξα 

1935 [Αζήλα, 1934-ζην εζψθπιιν]. 

 Φεκηζκέλνη άληξεο θαη ιεζκνλεκέλνη, εθδ. Αεηφο, 1942. 

 Ο ζεόο Κόλαλνο θαη ην κνλαζηήξη ηνπ ην ιεγόκελν Καηαβύζηζε, εθδ. . 

Νηθνιφπνπινο, Αζήλαη 1943. 

 Ηζηνξίεο θαη πεξηζηαηηθά θη' ἄ ιια γξαςίκαηα ινγήο ινγήο, Νηθνιφπνπινπ, 1944. 

 Ο θνπξζάξνο Πέδξν Καδάο, Γιάξνο, 1944. 

 Ηζηνξία ελόο θαξαβηνύ πνπ ράζεθε απάλνπ ζε κηα μέξα, εθδ. Πήγαζνπ, Αζήλαη 

1944. 

 Έιιελαο ζαιαζζηλόο ζηηο ζάιαζζεο ηεο λνηηάο, Γιάξνο, 1944. 

 Ζ Αθξηθή θαη νη ζάιαζζεο ηεο Ννηηάο, Γιάξνο, 1944. 

 Ο κπζηηθόο θήπνο,εθδ. Αζηήξ, 1944. 

 Οη αξραίνη άλζξσπνη ηεο Αλαηνιήο: Ηζηνξία αιεζηλή, Νηθνιφπνπινο, 1945. 

Βίνο θαη άζθεζηο ηνπ νζίνπ παηξόο εκώλ Αγίνπ Μάξθνπ ηνπ αλαρσξεηνύ ηνπ εμ 

Αζελώλ, [1947]. 

 Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Βιαζίνπ Παζθάι ηνπ δηά Υξηζηόλ ζαινύ, εθδ. Η. Κνιιάξνο 

θαη ία, Αζήλαη 1947. 

 Άλζνο, ήγνπλ ιόγηα αλζνινγεκέλα από ηνπο παηέξαο ππό Φ. Κόληνγινπ, εθδ. 

Διιεληθή Γεκηνπξγία, 1949. 

 Ζκεξνιόγηνλ παηδηθόλ ηνπ 1949, Απνζηνιηθή Γηαθνλία, 1949. 

 Ζ ιεηηνπξγηθή ηέρλε ή βπδαληηλή δσγξαθηθή, Αζήλα 1956. 

 Ζ αγηαζκέλε Διιάδα, Αζήλαη 1957. (Αλάηππν απφ ηα Γίπηπρα ηεο Οξζνδνμίαο). 

 ξε Άγηα, Αζήλαη 1958. 

 Βίβινο θαινύκελε Έθθξαζηο'ηνκ. α & β, εθδ. Αζηήξ-Παπαδεκεηξίνπ, Αζήλαη 
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Δπίινγνο 

πλνςίδνληαο, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, εξγαζηήθακε 

νκαδηθά γηα λα θέξνπκε εηο πέξαο ην ζέκα πνπ καο δφζεθε, ελψ παξάιιεια εληζρχζακε 

ηηο  ζρέζεηο θηιίαο καο. Δξεπλήζακε θαη αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Έιιελεο θαη 

Γάιινπο δσγξάθνπο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηνλ 19
ν
 θαη 20

ν
 αηψλα, θαζψο θαη  γηα ηελ 

ηζηνξία θαη ηα ξεχκαηα ηεο ηέρλεο, ηδηαίηεξα ηεο δσγξαθηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κειεηήζακε ηε βηνγξαθία ηνπ θάζε δσγξάθνπ θαη θαηνλνκάζακε ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ηνπο. Αθφκε αλαδεηήζακε πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θπξηφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ξεπκάησλ δσγξαθηθήο. Σέινο ε εξγαζία καο είρε σο ζηφρν, κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο δηάθνξσλ θηλεκάησλ, λα καο επαηζζεηνπνηήζεη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο 

επνρήο κέζα απφ ηα δηάθνξα θαη μερσξηζηά έξγα.    
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