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� Tα εικαστικά της Θεσσα-
λ�νίκης. Aπ� την έκθεση Πα-
παλ�υκά στη λειτ�υργία της
Σ��λής Kαλών Tε�νών.
T�υ Kωστή Λι�ντη
� Eικαστική κίνηση στην π�-
λη. Πρώτες εκθέσεις στην ε-
λεύθερη Θεσσαλ�νίκη, �ι αί-
θ�υσες τέ�νης μεταπ�λεμικά,
πινακ�θήκες και συλλ�γές.
T�υ Mιλτιάδη Παπανικ�λά�υ
� Kρατικ� M�υσεί� Σύγ�ρ�-
νης Tέ�νης.
T�υ Mιλτιάδη Παπανικ�λά�υ
� H εικαστική κριτική. O ει-
καστικ�ς λ�γ�ς στ�ν ημερήσι�
και περι�δικ� Tύπ� απ� την α-
πελευθέρωση της π�λης έως
σήμερα.
Tης Aγγελικής Σα�ίνη
� Oι πρώτες "υσι�γνωμίες.
Oι �ωγρά!�ι Π�λύκλειτ�ς
Pέγκ�ς και N.Γ. Πεντ�ίκης
και η γενιά τ�υς.
T�υ Mιλτιάδη Παπανικ�λά�υ
� H Σ��λή Kαλών Tε�νών.
Iδρυση και διδακτικ� πρ�σω-
πικ�, απ�λ�γισμ�ς λειτ�υρ-
γίας και σ�#αρά πρ�#λήματα
της Σ��λής.
T�υ Bαγγέλη Δημητρέα
� H γενιά τ�υ μεσ�π�λέμ�υ.
Xαρακτηριστικ� της, τ� ανε-
$άρτητ� και πρ�σωπικ� στ�ι-
�εί�.
T�υ Xρύσανθ�υ A. Xρήστ�υ
� H νε�τερη γενιά. Aνα�ητή-
σεις, επιλ�γές και �αρακτηρι-
στικά των νε�τερων καλλιτε-
�νών της π�λης.
T�υ Eμμαν�υήλ Mαυρ�μμάτη
� Xαράκτες, σκην�γρά"�ι,
γρα"ίστες. H καλλιτε�νική
�αρακτική και �ι τ�μείς σκη-
ν�γρα!ίας και γρα!ικών τε-
�νών στην π�λη της Θεσσα-
λ�νίκης.
Tης Kάτιας Kιλεσ�π�ύλ�υ
� H γλυπτική στη Θεσσαλ�-
νίκη. Yπαίθρια γλυπτά και α-
ναθέσεις, σημαντικές εκθέ-
σεις και γλύπτες εγκατεστη-
μέν�ι στην π�λη.
Tης Aλε%άνδρας Γ�υλάκη
–B�υτυρά

E�ώ�υλλ�: Eπάνω, Π�λύκλειτ�υ Pέγκ�υ
«Mάνα και παιδί», 1958 (λάδι και αυγ�, μι-
κτή τε�νική σε  μ�υσαμά, 132x102 εκ.). Kά-
τω, N.Γ. Πεντ�ίκη «Aπ�ψη Θεσσαλ�νίκης»,
1960 (υδατ�γρα�ία, Δημ�τική Πινακ�θήκη
Θεσσαλ�νίκης).
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Tα εικαστικά της Θεσσαλνίκης
Aπ� την έκθεση Παπαλ�υκά στη λειτ�υργία της Σ��λής Kαλών Tε�νών

ΣIΓOYPO κατώ�λι για να μπει κανείς
στην εικαστική και καλλιτε�νική κί-
νηση της Θεσσαλ�νίκης είναι η έκ-
θεση Παπαλ�υκά, τα Xριστ�ύγεννα
τ�υ 1924. Yπάρ�ει �έ�αια ένα πα-
ρελθ�ν 12 �ρ�νων ελεύθερ�υ �ί�υ
για την π�λη. Ωστ�σ�, στ� �ρ�νικ�
αυτ� διάστημα η Eλλάδα �ρίσκεται
ριγμένη σε περιπέτειες. Aναπ�δ�γυ-
ρί$εται τ� σύμπαν και, ως γνωστ�ν, η
τέ�νη δεν συμ�ύρεται με τα τρα�ειά
�ιώματα. Πρ�ϋπ�θέτει κ�ινωνική η-
ρεμία.

H έκθεση αυτή τ�υ Σπύρ�υ Παπα-
λ�υκά, με θέμα τ� Aγι�ν Oρ�ς, θεω-

ρήθηκε και ήταν, για την επ��ή της,
τ�λμημα. Bρήκε �μως θερμή υπ�δ�-
�ή και δεν τάρα&ε μ�ν� τα ώς τ�τε
λιμνά$�ντα νερά της συμπρωτεύ�υ-
σας. Hταν τ� επίσημ� ντεμπ�ύτ� ε-
ν�ς, σήμερα κατα&ιωμέν�υ, $ωγρά-
��υ στη σκηνή της νε�ελληνικής τέ-
�νης και, μάλιστα, με ένα θέμα π�υ
�ρισκ�ταν στ� κέντρ� των ανα$ητή-
σεων της γενιάς τ�υ, καθώς τ�τε ε-
κείνη πρ�σπαθ�ύσε ν’ αν�ί&ει δρ�-
μ�υς. Oμως τ� θέμα πήρε �άρ�ς, α-
��ύ �ρήκε αργ�τερα την αντιστ�ι�ία
τ�υ και στην ίδια τη Θεσσαλ�νίκη.
Aρκεί να μνημ�νεύσ�υμε δύ� απ�
τ�υς πατριάρ�ες, Pέγκ� και Πεντ$ί-
κη, και τ� μέγεθ�ς τ�υ Aγί�υ Oρ�υς
στ� έργ� τ�υς.

Oπ�ι� άλλ� εικαστικ� γεγ�ν�ς,
μεγάλης ή μικρής απή�ησης, συνα-
ντάμε στ�ν μεσ�π�λεμ�, έ�ει πάντα
–αυτ� πρέπει να υπ�γραμμισθεί– ευ-
ν�ϊκ� ��ντ� την κ�σμ�π�λίτικη και
αστική, με ευρωπαϊκά �αρακτηριστι-
κά, �υσι�γνωμία της π�λης. Mε άλ-
λα λ�για υπήρ�ε �ιλ�τε�ν� περι-
�άλλ�ν.

Mε ένα σάλτ�, 60 �ρ�νια ακρι�ώς
μετά την έκθεση Παπαλ�υκά, πέ-
�τ�υμε σ’ ένα άλλ� αναγνωρισμένης
σημασίας γεγ�ν�ς. Πρ�κειται για την
ίδρυση (1984) και λειτ�υργία –πάγι�
αίτημα απ� τη δεκαετία τ�υ ’50– της
Σ��λής Kαλών Tε�νών καθώς και την
ενδυνάμωση στις πανεπιστημιακές
σ��λές τ�υ μαθήματ�ς της Iστ�ρίας
της Tέ�νης. Oι δύ� αυτ�ί π�λ�ι περι-
θάλπ�υν και τρ���δ�τ�ύν σήμερα
τ� εικαστικ� πεδί� της Θεσσαλ�νί-
κης. Σ�ηματικά, και αν �έ�αια δεν
θεωρηθεί αυθαιρεσία, τα δύ� γεγ�-
ν�τα, έκθεση Παπαλ�υκά και λει-
τ�υργία της Σ��λής Kαλών Tε�νών,
�ρί$�υν τ� �ρ�νικ� πλαίσι�. Mέσα σ’
αυτ�, �ι καλλιτε�νικές παρ�υσίες,
μα$ί και �ι τάσεις, απ� γενιά σε γενιά
π�λλαπλασιά$�νται. Ωρίμασε τ� ει-
καστικ� πρ�σωπ� της Θεσσαλ�νίκης

και απέκτησε, αν απέκτησε, ιδιαίτε-
ρα γνωρίσματα.

T� α�ιέρωμα αυτ� στ��� έ�ει μία
συν�πτική πρώτη γνωριμία με την ει-
καστική Θεσσαλ�νίκη. Πρέπει �μως
να διευκρινισθεί �τι ένα α�ιέρωμα �-
πως αυτ�, και μάλιστα δημ�σι�γρα-
�ικ�, αδυνατεί να καλύψει λεπτ�με-
ρώς τ� θέμα και να ανταπ�κριθεί στ�
σύν�λ� των καλλιτε�νών – τ� Eικα-
στικ� Eπιμελητήρι� της π�λης αριθ-
μεί σήμερα γύρω στα 60–70 μέλη.
Eπίσης, είναι ασταθές τ� π�ι�ς καλ-
λιτέ�νης �ρίσκεται και π�σ� συνδε-
δεμέν�ς με την π�λη. H σ�έση με τα
λη&ιαρ�ικά �ι�λία δεν �ρί$ει αυτ�μα-
τα και την καλλιτε�νική. Oταν δηλα-
δή πρ�κειται για την καταγωγή, �
δια�ωρισμ�ς είναι δυσδιάκριτ�ς και
παραμένει θέμα επίμα��. Συναντάμε
σήμερα Θεσσαλ�νικείς �ι �π�ί�ι, λί-
γ� ή π�λύ &εκ�μμέν�ι, κιν�ύνται σε
πανελλήνι� επίπεδ� (Kεσσανλής,
Mπ�τσ�γλ�υ, Γ�υναρίδης, Iσαρης,
Λα$�γκας, Σακαγιάν κ.ά.), ενώ μερι-

κ�ί απλών�υν �τερά και πέρα απ’ τα
σύν�ρα. Aκρι�ώς, �ι καταγ�μεν�ι απ’
τη Θεσσαλ�νίκη, συγκρ�τ�ύν θεμα-
τικά άλλ� α�ιέρωμα, �πως α�ιέρωμα
ανέτως συγκρ�τ�ύν και �ι μη Θεσ-
σαλ�νικείς π�υ έ��υν ως θέμα την
π�λη, �πως λ.�. � Σπύρ�ς Bασιλεί�υ.

Eπιμείναμε και δώσαμε περισσ�τε-
ρ� �άρ�ς σ’ αυτ�ύς τ�υς καλλιτέ-
�νες, $ώντες και μη, των �π�ίων τ�
έργ� και η $ωή �ρίσκ�νται στενά δε-
μένα με την π�λη.

Στα εικαστικά �αραίνει πι� π�λύ τ�
�πτικ� μέρ�ς. Στην ανεύρεση τ�υ
�ωτ�γρα�ικ�ύ αλλά και τ�υ πληρ�-
��ριακ�ύ υλικ�ύ υπάρ�ει πάντα α-
θέατη �ψη. Δηλαδή, η δυσκ�λία να
εντ�πισθ�ύν �ι πηγές, μερικές ��-
ρές η άρνηση και, για τ�υς δημ�σι-
�υς ��ρείς, η κωλυσιεργία ή η α��-
ρητη γρα�ει�κρατία: T� γυρεύεις
�έτ�ς για να ’ρθει, αν έρθει, τ�υ
�ρ�ν�υ. Xρωστάμε γι’ αυτ� ευ�αρι-
στίες σε κείν�υς π�υ με τ�ν τρ�π�
τ�υς συνέ�αλαν.

Mίμης Bιτσώρης. (Θεσσαλ�νίκη 1902 – Aθήνα 1945). «Aγι�ς Δημήτρι�ς».
(Bρα�εί� Πανελλήνι�υ Διαγωνισμ�ύ 1938, Πανεπιστήμι� Θεσσαλ�νίκης). Eνα
απ� τα ανήσυ�α και αντιακαδημαϊκά πνεύματα της γενιάς τ�υ μεσ�π�λέμ�υ,
"�ίτησε στη Σ��λή Kαλών Tε�νών της Aθήνας μ�ν� για μία ε�δ�μάδα. Eπι-
σκέ"θηκε �ώρες της Eυρώπης και ήλθε σε επα"ή με τις νέες καλλιτε�νικές
αντιλήψεις και τα διά"�ρα πρ��δευτικά κινήματα. Yπήρ%ε ιδρυτικ� μέλ�ς της
αντιακαδημαϊκής «Oμάδας Tέ�νης» στα 1930. &εκαθάρισε την καλλιτε�νική
τ�υ θέση και θεωρητικά, με μελέτες. T� έργ� τ�υ κινείται στ� πλαίσι� εν�ς
πρ�σωπικ�ύ ε%πρεσι�νισμ�ύ. Στη γενέτειρά τ�υ, τη Θεσσαλ�νίκη, παρ�υσία-
σε έκθεση τ� 1935, και τ� 1937, ως ενεργ� μέλ�ς της «Oμάδας Tέ�νης», συμ-
μετέσ�ε με άλλ�υς σε �μαδική στ� πλαίσι� της Διεθν�ύς Eκθεσης. O Bιτσώ-
ρης ήταν και διακεκριμέν�ς σκιτσ�γρά"�ς. Σήμερα είναι, απ� κάθε άπ�ψη,
μια παραγνωρισμένη "υσι�γνωμία καλλιτέ�νη.

Eπιμέλεια  α!ιερώματ�ς:

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ
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Eικαστική κίνηση στην π�λη
Πρώτες εκθέσεις στην ελεύθερη Θεσσαλ�νίκη, �ι αίθ�υσες Tέ�νης μεταπ�λεμικά, Πινακ�θήκες και συλλ�γές

T�υ Mιλτιάδη Παπανικ�λά�υ

Kαθηγητή Iστ	ρίας της Tέ�νης
στη Φιλ	σ	�ική Σ�	λή τ	υ A.Π.Θ.

OΠΩΣ είναι αυτ�νητ�, �ι καλλιτε-
�νικές εκθέσεις π�υ �ργανών�νται
στη Θεσσαλ�νίκη κατά τ� α΄ μισ τ�υ
αιώνα είναι σ�ετικά ελά�ιστες και έ-
��υν ερασιτε�νικ �αρακτήρα. Iκα-
ν�π�ι�ύν �ρισμένες τρέ��υσες ανά-
γκες και �ι αίθ�υσες π�υ τις �ιλ�!ε-
ν�ύν είναι κατά καννα επαγγελμα-
τικ�ί �ώρ�ι, ενώ �ι κριτικές π�υ τις
συν�δεύ�υν ή τις σ��λιά#�υν εμμέ-
ν�υν συνήθως στην περιγρα�ικτη-
τα και στην απλή ενημέρωση. Στην
καλύτερη περίπτωση επεκτείν�νται
σε μια �ιλ�λ�γικ�ύ τύπ�υ ανάπτυ!η
των θεματ�λ�γικών και των μ�ρ��-
λ�γικών στ�ι�είων των έργων.

Πρώτες εκθέσεις
H πρώτη γνωστή έκθεση στην ε-

λεύθερη Θεσσαλ�νίκη είναι των #ω-
γρά�ων K. Mαλέα και Γ. Γ�υναρ-
π�υλ�υ τ� 1914 σε αίθ�υσα τ�υ
Στρατηγεί�υ. Ωστσ�, η έκθεση π�υ
άν�ι!ε νέ�υς δρμ�υς και επηρέασε
την πνευματική #ωή της πλης ήταν
τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά, π�υ παρ�υ-
σίασε έργα τ�υ απ τ� Aγι�ν Oρ�ς
στ� Kα�ενεί� τ�υ Λευκ�ύ Πύργ�υ
και εί�ε μεγάλη επιτυ�ία.

T� 1927 εκθέτει για πρώτη ��ρά
έργα τ�υ � Π�λύκλειτ�ς Pέγκ�ς (Aί-
θ�υσα Δημ�κρατικής Eνωσης) και α-
κ�λ�υθ�ύν �ι σημαντικές εκθέσεις
τ�υ Γεράσιμ�υ Στέρη τ� 1931 (Aί-
θ�υσα Aυστρ�ελληνικής Kαπνικής
Eταιρείας), � �π�ί�ς θα !αναεκθέσει
στη Θεσσαλ�νίκη και τ� 1935 στ� *ε-
ν�δ��εί� Mεντιτεράνεαν. Στ�ν ίδι�
�ώρ� εί�ε πρωτ�εκθέσει τ� 1930 και
� Nίκ�ς Φωτάκης, ενώ τ� 1935 πραγ-
ματ�π�ιεί ατ�μική έκθεση στη γενέ-
τειρά τ�υ και � Δημήτρης Bιτσώρης.
T� 1937 πραγματ�π�ιείται στη Διε-
θνή Eκθεση μεγάλη �μαδική έκθεση
της Oμάδας «Tέ�νη», π�υ συμμετέ-
��υν �ι καλλιτέ�νες Xατ#ηκυριά-
κ�ς–Γκίκας, Z�γγ�λπ�υλ�ς, T-
μπρ�ς, Bιτσώρης, Aστεριάδης, Πα-
παλ�υκάς κ.ά.

Oι �ώρ�ι στ�υς �π�ί�υς γίν�νται
αυτές �ι εκθέσεις είναι �ώρ�ι π�υ ε-
πιλέγ�νται μάλλ�ν τυ�αία και απ α-
νάγκη. Oι αίθ�υσες ωστσ� π�υ έ-
παι!αν σημαντικ ρλ� στην παρ�υ-
σίαση και την πρ�ώθηση της δ�υλει-
άς των Eλλήνων καλλιτε�νών ήταν
κυρίως �ι αίθ�υσες της Eνωσης
Eλλήνων Συντακτών (απ τ� 1928),
τ�υ Eμπ�ρ�/ι�μη�ανικ�ύ Eπιμελη-
τηρί�υ (απ τ� 1931) και της Διε-
θν�ύς Eκθεσης Θεσσαλ�νίκης (απ
τ� 1936). Oι �ώρ�ι της τελευταίας
παρα�ωρ�ύνται και τα τελευταία
�ρνια για εκθέσεις ιδιαίτερα μεγά-
λης κλίμακας.

Mετά τ�ν πλεμ� άρ�ισαν να δημι-
�υργ�ύνται ιδιωτικές επαγγελματι-
κές αίθ�υσες τέ�νης (γκαλερί), �ι �-
π�ίες έδωσαν ιδιαίτερη /αρύτητα

Σπύρ�ς Bασιλεί�υ. H αί-
θ�υσα Tέ�νης «K��λίας»,
1980. Aπ� δε�ιά, καθιστ�ς
� �ωγρά��ς, �ρθι�ι, K. Θ.
Δημαράς, Bασ. Kυρια��-
π�υλ�ς, Λίν�ς Π�λίτης,
Mαρ�ύλα Π�λίτη, Πέρυ
Kυρια��π�ύλ�υ, Mωρίς
Σαλτιέλ και καθιστ�ς �
Kώστας Λα�άς, ιδρυτής
και διευθυντής τ�υ «K�-
�λία» μέ�ρι τ� 1986. O
«K��λίας» είναι η πρώτη
επαγγελματικά �ργανω-
μένη αίθ�υσα τέ�νης
στην π�λη και παρ�υσία-
σε σημαντικ�ύς Eλληνες
και �έν�υς καλλιτέ�νες,
αλλά και π�λλ�ύς νέ�υς.
O K. Λα�άς, �ωγρά��ς και
συγγρα�έας, έ�ει ενεργ�
συμμετ��ή στα εικαστικά
πράγματα της Θεσσαλ�νί-
κης απ� τις διά��ρες θέ-
σεις π�υ %ρέθηκε κατά
καιρ�ύς. Eκτ�ς τ�υ «K�-
�λία» ήταν �ργανωτικ�ς
σύμ%�υλ�ς στη B΄ Mπιε-
νάλε Nέων Kαλλιτε�νών
των ευρωπαϊκών �ωρών
της Mεσ�γεί�υ. Στ� διά-
στημα ’87-’95 διηύθυνε τ�
Bελλίδει� Π�λιτιστικ� Kέ-
ντρ�. Eπανειλημμένα υ-
πήρ�ε μέλ�ς τ�υ Δ.Σ. της
«Tέ�νης» (M.K.E.). Ως
πνευματική �υσι�γνωμία
απλώνει τη δράση τ�υ και
σε άλλ�υς π�λιτιστικ�ύς
τ�μείς της π�λης.

Στις υπάρ��υσες συλλ�γές της π�λης, πρ�στέθηκε πρ�σ�ατα μία νέα: τ�υ Bι%λι�πωλεί�υ «Iαν�ς» με τίτλ� «H Θεσ-
σαλ�νίκη των �ωγρά�ων». Φωτ�γρα�ία απ� τα εγκαίνια (10 Iαν. ’97) της συλλ�γής. Aπ� αριστερά, διακρίν�νται �ι �ω-
γρά��ι: K. Kαράν�ς, Στ. Mαυρ�μάτης, I. Xρυσ�στ�μ�υ και K. Tσ�ύμπρας (διευθυντές Tραπε�ών), N. Kαρατ�άς, (ιδι�-
κτήτης τ�υ «Iαν�ύ»), Δ. Kαραϊσάς, X. Σ��ιαν�ς (περι�ερειάρ�ης K. Mακεδ�νίας), K. Γ�ύναρης, Γρ. Γκίν�ς (δημ�σι�-
γρά��ς), K. Παλιάν και Θαν. Mπακ�γιώργ�ς. H συλλ�γή αριθμεί 40 πρωτ�τυπα έργα 38 �ωγρά�ων και είναι η εικαστι-
κή τ�υς ματιά πάνω στην π�λη. H συγκρ�τηση της Συλλ�γής δεν δεσμεύτηκε απ� την καταγωγή των καλλιτε�νών, αλ-
λά απ� τ� θέμα «Θεσσαλ�νίκη». Θα εκτίθεται σ’ �λη τη διάρκεια τ�υ ’97, έτ�ς π�υ η Θεσσαλ�νίκη είναι Π�λιτιστική
Πρωτεύ�υσα, σε 7 δια��ρετικ�ύς εκθεσιακ�ύς �ώρ�υς και τ�ν Δεκέμ%ρι� θα παρ�υσιαστεί στην Aθήνα.
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Aπ� αριστερά, Γιώργ. Παπαδ�π�υλ�ς, Γιάν. Σ%�ρών�ς και N. Γ. Πεντ�ίκης. Φωτ�γρα�ία απ� την έκθεση στ� ανθ�πωλεί� τ�υ Eυρυ%ιάδη Kωνσταντινίδη,
τ� 1944.  Δε�ιά, δια�ημιστική κατα�ώρηση ή είδηση για την �μαδική έκθεση, σε  ε�ημερίδα  της  επ��ής  �π�υ  δια%ά��νται  τα  �ν�ματα των �ωγρά�ων.
Eνα  �ρ�ν�  αργ�τερα,  �θιν�πωρ�  τ�υ  ’45,  αρ�ί�ει η έκδ�ση  τ�υ  περι�δικ�ύ  «K��λίας»  και  συμμετέ��υν στη συντακτική �μάδα �ι περισσ�τερ�ι α-
π� τ�υς εκθέτες. Aυτή η έκθεση, καθώς και η έκδ�ση τ�υ «K��λία» απ�τελ�ύν �υσιαστική α�ετηρία μιας νέας επ��ής για τη �ωγρα�ική της Θεσσαλ�νί-
κης (Φωτ. της είδησης απ� τ� %ι%λί� «H διαδρ�μή της μνήμης» των Γ. Aναστασιάδη και E. Xεκίμ�γλ�υ. Eκδ. «University Studio Press», Θεσσαλ�νίκη, 1997.

Φωτ�γρα�ικ� κ�λά� και λε�άντα απ� ε�ημερίδα για τη
10η επέτει� της «Tέ�νης». H ε�ρταστική %ραδιά πραγμα-
τ�π�ιήθηκε στις 11 Δεκεμ%ρί�υ στην Eταιρία Mακεδ�νι-
κών Σπ�υδών. H Mακεδ�νική Kαλλιτε�νική Eταιρία «Tέ-
�νη» ιδρύθηκε τ� 1951 και παρ�υσιάστηκε για πρώτη ��-
ρά στ� κ�ιν� τ�ν Mάι� τ�υ ’52. Aνέπτυ�ε π�λλαπλές δρα-
στηρι�τητες και η συμ%�λή της στ�ν τ�μέα των εικαστι-
κών ήταν καθ�ριστική. Oι εικαστικές εκδηλώσεις της
«Tέ�νης», άρ�ισαν τ� ’55. T� 1960 απέκτησε την πρώτη

στέγη στην �δ� K�μνηνών 4. T� 1976 η «Tέ�νη» μεταστε-
γάστηκε στην �δ� Στρατηγ�ύ Kαλλάρη 5., α��ύ πριν η
Δικτατ�ρία ανέκ�ψε τη δραστηρι�τητά της. H δυναμική
παρ�υσία της «Tέ�νης» και ιδίως στ�ν τ�μέα των εικα-
στικών, καταγρά�εται λεπτ�μερώς σε τ�μ� («Tέ�νη.
Tριάντα �ρ�νια 1952-1982») π�υ εκδ�θηκε με συνδρ�μές
τ� 1985 στη Θεσσαλ�νίκη. Θα έπρεπε να υπάρ�ει απ�-
κλειστικ� θέμα στ� α�ιέρωμα για την πρ�σ��ρά της «Tέ-
�νης», αν � �ώρ�ς τ� επέτρεπε.

Eικαστικές 
εκδ�σεις 

της «Tέ�νης». 
T� διάστημα 1960
- 1982 περιλαμ%ά-

νει 16 καταλ�γ�υς
εκθέσεων 

εικαστικών και 
τ� %ι%λί� 

τ�υ Xρ.  Xρήστ�υ
«Mαθήματα 

ιστ�ρίας
της �ωγρα�ικής 

τ�υ 19�υ αι.».

στην παρ�υσίαση τ�υ έργ�υ Θεσσα-
λ�νικέων καλλιτε�νών και �ι �π�ίες
έπα!αν σημαντικ ρλ� στην ε!έλι!η
της νε�ελληνικής τέ�νης στ� /�ρει-
�ελλαδικ �ώρ�. Aπ τις αίθ�υσες
αυτές α!ί#ει να ανα�ερθ�ύν �ι «Δια-
γώνι�ς», «K��λίας», «Πανσέλην�ς»,
«ZM», «Eιρμς», «Eνημέρωση», «Tε-
ρακττα» και �ι νετερες «Παρατη-
ρητής», «Iανς», «Aρτ Φρ�υμ»,
«Λλα Nικ�λά�υ», «Zήνα Aθανασιά-
δ�υ», «Aννυ Mπάλτα» «K7», «Kαλ�α-
γιάν», «Mύλ�ς», «Aρτ Φρ�υμ Bίλ-
κα», «Φωκά», «Γκαλερί 111», «Pέ-
λικς», «Aλλη πλη», «Ω�ρα», «Eψι-
λ�ν», «Φωκά», «Iσαύρων 5» κ.ά.

Iδιαίτερ� ενδια�έρ�ν έδει!αν για
την πρ�/�λή της σύγ�ρ�νης καλλι-
τε�νικής δημι�υργίας � Δήμ�ς Θεσ-
σαλ�νίκης και άλλ�ι δημσι�ι ��-
ρείς, καλλιτε�νικές εταιρίες, ιδρύμα-
τα και �ι !ένες μ�ρ�ωτικές απ�στ�-
λές. Aπ τ� 1956 άρ�ισε να �ργανώ-
νει εκθέσεις (αρ�ικά στ�υς �ώρ�υς
της X.A.N.Θ.) � Δήμ�ς Θεσσαλ�νίκης
με κύρι� ά!�να τ� έργ� Mακεδνων
καλλιτε�νών. Oταν μάλιστα � Δήμ�ς
ανέλα/ε απ τ� 1966 την �ργάνωση
των «Δημητρίων», η παρ�υσίαση
καλλιτε�νών σε ατ�μική ή �μαδική
έκθεση έλα/ε σ�εδν μνιμ� �αρα-
κτήρα, καθώς ερ�ταν να καλύψει έ-
να τεράστι� κεν στην πρ�/�λή τ�υ
καλλιτε�νικ�ύ έργ�υ.

Iδιαίτερη θέση κατέ�ει στην ιστ�-
ρία των εκθεσιακών �ώρων τ� Bα��-
π�ύλει� Πνευματικ Kέντρ� τ�υ Δή-
μ�υ Θεσσαλ�νίκης (απ τ� 1983) -
π�υ έ��υν παρ�υσιαστεί μερικ�ί απ
τ�υς σημαντικτερ�υς δημι�υργ�ύς
τσ� της Θεσσαλ�νίκης σ� και τ�υ
υπ�λ�ίπ�υ ελληνικ�ύ �ώρ�υ. Xαρα-
κτηριστικ γνώρισμα των εκθέσεων
τ�υ Bα��π�ύλει�υ ήταν � αναδρ�μι-
κς �αρακτήρας με σκ�π την απ�τί-
μηση ενς έργ�υ π�υ έ�ει ιδιαίτερη
ιστ�ρική σημασία. Σημαντικ επίσης
επίτευγμα των εκθέσεων τ�υ Bα��-
π�ύλει�υ ήταν η έκδ�ση καταλγων,
γεγ�νς π�υ λγω της π�ιτητάς
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τ�υ απ�τέλεσε μεγάλη καιν�τ�μία
για τα αντίστ�ι�α εκδ�τικά δεδ�μένα
της πλης.

«Tέ�νη»

T� 1952 ιδρύεται η Mακεδ�νική
Kαλλιτε�νική Eταιρεία «Tέ�νη», η �-
π�ία μέσα απ τις στήλες τ�υ περι�-
δικ�ύ της «H τέ�νη στη Θεσσαλ�νί-
κη» (Aπρίλι�ς 1956) και απ τις εν-
δια�έρ�υσες εκθέσεις, π�υ άρ�ισε
να �ργανώνει απ τ� 1954 στ� «ε-
ντευκτήρι» της, τνωσαν στην κυ-
ρι�λε!ία την καλλιτε�νική κίνηση
της συμπρωτεύ�υσας. Π�λύ συ�νά
�ι εκθέσεις της «Tέ�νης» μετα�έρ�-
νταν και σε άλλες πλεις της Mακε-
δ�νίας, �ι �π�ίες συν�δεύ�νταν απ
σύντ�μ�υς καταλγ�υς.

Στην πρ�π�λεμική Θεσσαλ�νίκη
παρατηρείται σ�εδν παντελής έλ-
λειψη εντύπων και περι�δικών, π�υ
να απασ��λ�ύνταν κάπως με την
καλλιτε�νική δημι�υργία. Oρισμένες
μν� δημ�σιεύσεις καλλιτε�νικών
έργων έ��υμε σε λ�γ�τε�νικά πε-
ρι�δικά και ε�ημερίδες, πως στις
«Mακεδ�νικές Hμέρες», στ� «Mακε-
δ�νικ Hμερ�λγι�», στην ε�ημερί-
δα «Mακεδ�νία» κ.α. E!αιρετικά ση-
μαντικ ρλ� έπαι!ε στ� �ώρ� αυτ
η έκδ�ση τ� 1945 τ�υ περι�δικ�ύ «O
K��λίας», π�υ εί�ε διάρκεια δύ� πε-
ρίπ�υ �ρνων, στη δημι�υργία τ�υ
�π�ί�υ πρωταγωνιστικ ρλ� εί�αν
παί!ει εικαστικ�ί δημι�υργ�ί.

Δέκα �ρνια περίπ�υ αργτερα
εμ�ανί#εται τ� περι�δικ της «Tέ-
�νης», απ τις σελίδες τ�υ �π�ί�υ
για πρώτη �υσιαστικά ��ρά ασκείται
σ�/αρή καλλιτε�νική κριτική, ενώ
παράλληλα αρκετές σελίδες τ�υ δια-
τίθενται για τα εικαστικά πράγματα

της πλης. Xώρ� για έργα και δημι-
�υργ�ύς παρα�ωρ�ύν και τα περι�-
δικά π�υ εμ�ανί#�νται αργτερα, -
πως η «Διαγώνι�ς», η «Nέα Π�ρεία»,
η «P�τντα», � «Παρατηρητής» κ.ά.

A!ί#ει επίσης να ανα�έρ�υμε �ρι-
σμένα απ τα σημαντικτερα μετα-
π�λεμικά γεγ�ντα της πλης, πως
την ίδρυση τ� 1984 της Σ��λής Kα-
λών και E�αρμ�σμένων Tε�νών, τη
δημι�υργία την ίδια �ρ�νιά τ�υ Συλ-
λγ�υ Eλλήνων Kαλλιτε�νών Bρει-

ας Eλλάδας, την �ργάνωση τ� 1986
της B΄ Mπιενάλε Nέων Kαλλιτε�νών
Xωρών της Mεσ�γεί�υ, η �π�ία απ�-
τέλεσε την πι� ενδια�έρ�υσα και
π�λυπρσωπη εκδήλωση της πλης
στα νετερα �ρνια. Eπίσης τ� 1997,
η Θεσσαλ�νίκη �ρίσθηκε ως η Π�λι-
τιστική Πρωτεύ�υσα της Eυρώπης μ’
ένα πργραμμα π�υ είναι σε ε!έλι!η.

Tέλ�ς, πρέπει εδώ να ανα�ερθεί η
ύπαρ!η των πι� σπ�υδαίων συλλ�-
γών της πλης, πως τ�υ Tελλ�γλεί-

�υ Iδρύματ�ς, τ�υ Πανεπιστημί�υ
Θεσσαλ�νίκης (συλλ�γή πρ�σωπ�-
γρα�ιών), της Δημ�τικής Πινακ�θή-
κης, της Eταιρείας Mακεδ�νικών
Σπ�υδών, τ�υ M�ρ�ωτικ�ύ Iδρύμα-
τ�ς της Eθνικής Tράπε#ας, τ�υ
Eμπ�ρικ�ύ και Bι�μη�ανικ�ύ Eπιμε-
λητηρί�υ, της Mακεδ�νικής Kαλλιτε-
�νικής Eταιρείας «Tέ�νη» και τ�υ
Mακεδ�νικ�ύ M�υσεί�υ Σύγ�ρ�νης
Tέ�νης, τ� �π�ί� εκτς της σπ�υδαί-
ας συλλ�γής π�υ κατέ�ει έ�ει �ργα-
νώσει σημαντικές εκθέσεις  Eλλή-
νων και Eυρωπαίων καλλιτε�νών,
συν�δευμενες συνήθως απ εμπε-
ριστατωμέν�υς καταλγ�υς.

T� πρ/λημα ωστσ� έλλειψης
�ώρων τέ�νης, �ργανωμένων με τις
σύγ�ρ�νες αντιλήψεις, ε!ακ�λ�υθεί
να υπάρ�ει. Eύγλωττη είναι επίσης
και η απ�υσία μ�υσείων με πρ��πτι-
κή τη σύγ�ρ�νη καλλιτε�νική δημι-
�υργία π�υ θα λειτ�υργ�ύν ως
«Iνστιτ�ύτα» μελέτης τ�υ νε�ελλη-
νικ�ύ π�λιτισμ�ύ και ως εκπαιδευτι-
κά κέντρα αισθητικής παιδείας. Eπι-
τέλ�υς, ας μάθ�υμε τι η �ώρα μας
έ�ει και νετερη ιστ�ρία.

Πηγές:
– A. Σαραγιώτη, Eικαστικές Tέ�νες στη Θεσ-

σαλ	νίκη (1920-1970). Mεταπτυ�ιακή ερ-
γασία, Θεσσαλ	νίκη 1991 – Aίθ	υσες Tέ-
�νης στην Eλλάδα. Aθήνα, Θεσσαλ	νίκη
1920-1988, εκδ. «Aπ	ψη», Aθήνα 1989 –
A. Γ	υλάκη–B	υτυρά, Πρ	π	λεμικές εκ-
θέσεις !ωγρα�ικής στη Θεσσαλ	νίκη στ	ν
τ#μ	 H Θεσσαλ	νίκη μετά τ	 1912, Θεσ-
σαλ	νίκη 1986 – M. Παπανικ	λά	υ  H Tέ-
�νη στη σύγ�ρ	νη Mακεδ	νία στ	ν τ#μ	
H νεώτερη και σύγ�ρ	νη Mακεδ	νία.
Iστ	ρία – Oικ	ν	μία – K	ινωνία – Π	λιτι-
σμ#ς, εκδ. Παπα!ήση–Παρατηρητής,
Θεσσαλ	νίκη 1992 και τ	υ  ίδι	υ H μετα-
π	λεμική τέ�νη στη Θεσσαλ	νίκη στη
«Nέα Eστία», τ. 118 (1985).

H Δημ�τική Πινακ�θήκη Θεσσαλ�νίκης. Xρ�ν�ς ίδρυσης θεωρείται τ� 1974 �-
ταν �ρίστηκε θέση ε��ρ�υ και άρ�ισε, σταδιακά, η συγκέντρωση έργων π�υ
εί�ε απ�κτήσει μέ�ρι τ�τε � Δήμ�ς. Aρ�ικά στεγα��ταν στ� μέγαρ� της
«XANΘ». T�ν Δεκέμ%ρι� τ�υ ’86 %ρήκε μ�νιμη στέγη στ� ιδι�κτητ� κτίρι� τ�υ
Δήμ�υ στη συμ%�λή των �δών B. Oλγας και Mαρτί�υ. T� �ίκημα, κτίσμα τ�υ
1905 σε σ�έδια τ�υ αρ�ιτέκτ�να <εν. Παι�νίδη, είναι γνωστ� στ�υς παλαι�ύς
Θεσσαλ�νικείς, ως %ίλα M�ρντώ�. H συμ%�λή της Δημ�τικής Πινακ�θήκης,
παράλληλα με εκείνη τ�υ Bα��π�ύλει�υ π�υ ανήκει στη δια�είριση τ�υ Δή-
μ�υ, είναι καθ�ριστική στα εικαστικά πεπραγμένα της π�λης.

TO 1986, λίγ� πριν την έναρ!η της
«B΄ Mπιενάλε Nέων Kαλλιτε�νών»,
�ργανώθηκε στη Θεσσαλ�νίκη
«Hμερίδα» με θέμα τη δημι�υργία
M�υσείων Σύγ�ρ�νης Tέ�νης στις
δύ� μεγάλες ελληνικές πλεις: την
Aθήνα και τη Θεσσαλ�νίκη. Mίλη-
σαν π�λλ�ί (X. Xρήστ�υ, Γ. Tσαρ�ύ-
�ης, Γ. Mαυρ�ΐδης, N. Σα�ίνης, N.
Kεσανλής, Δ. Πιερίδης κ.α.) και σ�ε-
δν λ�ι συμ�ώνησαν για την ανα-
γκαιτητα ίδρυσής τ�υς.

Tην πρωτ�/�υλία στήρι#ε η αεί-
μνηστη Mελίνα, υπ�υργς Π�λιτι-
σμ�ύ και � ττε υ�υπ�υργς στ� ί-
δι� υπ�υργεί� Γ. Παπανδρέ�υ �αι-
ρέτισε την εκδήλωση.

Eντεκα �ρνια απ ττε, � Oργα-
νισμς της Π�λιτιστικής Πρωτεύ�υ-
σας ήρθε να στηρί!ει τ� «θεσμ»
και να κινήσει τις διαδικασίες «εκ-
μετάλλευσης» των �ώρων τ�υ παλι-
�ύ εργ�στασί�υ της YΦANET –π�υ
ήταν και τ� αρ�ικ σ�έδι� επί Mελί-
νας– και με εισήγηση τ�υ Aντιπρ�έ-
δρ�υ τ�υ Oργανισμ�ύ, κ. Δ. Σαλπι-
στή, συστάθηκε επιτρ�πή απ είκ�-
σι μέλη, εκπρ�σώπ�υς τ�υ πανεπι-
στημί�υ της Σ��λής Kαλών Tε�νών,
τ�υ Συλλγ�υ καλλιτε�νών, π�λιτι-
στικών ��ρέων, ιδρυμάτων κ.λπ. με
σκ�π να μελετήσει διε!�δικά λες
τις παραμέτρ�υς τ�υ εγ�ειρήματ�ς.

Στ� μετα!ύ, η ιδι�κτήτρια τ�υ συ-
γκρ�τήματ�ς, Eθνική Tράπε#α, πα-
ρα�ώρησε ένα σημαντικ μέρ�ς τ�υ

στ�ν Oργανισμ για τ�ν παραπάνω
στ��.

H εν λγω επιτρ�πή καθρισε

τ�υς σκ�π�ύς τ�υ M�υσεί�υ και τις
πρ��πτικές τ�υ: Θα είναι ένα «M�υ-
σεί�» – Kέντρ� έρευνας, μελέτης
και πρ�ώθησης της νε�ελληνικής
τέ�νης, �ώρ�ς συντήρησης και επι-
στημ�νικής τεκμηρίωσης των καλ-
λιτε�νικών έργων και πρ�/�λής της
σύγ�ρ�νης καλλιτε�νικής δημι�υρ-
γίας, τπ�ς άσκησης και εκπαίδευ-
σης των σπ�υδαστών, α��ύ θα λει-
τ�υργεί και ως εκπαιδευτική μ�νά-
δα, και τ� κατε!��ήν μέρ�ς ανάπτυ-
!ης και καλλιέργειας της π�λιτιστι-
κής συνείδησης τ�υ κ�ιν�ύ.

Kαρδιά τ�υ «M�υσεί�υ» θα είναι
η σύγ�ρ�νη ελληνική (και ευρωπαϊ-
κή) τέ�νη και ά!�νας της π�λιτικής
τ�υ � �ώρ�ς των Bαλκανίων και �
Aπδημ�ς Eλληνισμς.

Tην αναγκαιτητα ίδρυσης τ�υ
M�υσεί�υ στήρι!ε η Eθνική Eπιτρ�-
πή Eικαστικών Tε�νών, τη /ε/αι-
τητα δημι�υργίας τ�υ ε!ήγγειλε �
υπ�υργς Π�λιτισμ�ύ, κ. Eυάγγε-
λ�ς Bενι#έλ�ς, και ως �αρμσυνη
είδηση ανακ�ίνωσε τ� γεγ�νς �
πρωθυπ�υργς της �ώρας, κ. Kώ-
στας Σημίτης, κατά τα εγκαίνια της
Π�λιτιστικής Πρωτεύ�υσας.

H κ�ινωνία της Θεσσαλ�νίκης και
� πνευματικς κσμ�ς της αναμέ-
ν�υν να υλ�π�ιηθ�ύν �ι υπ�σ�έ-
σεις.                                              M.Π.

Kρατικ� M�υσεί� Σύγ�ρ�νης Tέ�νης

Σ�έδι� ανάπλασης (μακέτα) τ�υ �ώρ�υ απ� τ�ν καθηγητή - αρ�ιτέκτ�να Πά-
ν� T�ών�.
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H εικαστική κριτική
O εικαστικ�ς λ�γ�ς στ�ν ημερήσι� και περι�δικ� Tύπ� απ� την απελευθέρωση της π�λης έως σήμερα

Tης Aγγελικής Σα�ίνη

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης, μέλ�υς της Eταιρίας 
Eλλήνων Tε�ν�κριτών (A.I.C.A.)

H IΣTOPIA τ�υ γραπτ�ύ εικαστικ�ύ
λ�γ�υ στη Θεσσαλ�νίκη μπ�ρεί να
�ωριστεί σε δύ� μεγάλες περι�δ�υς.
H πρώτη καλύπτει τα �ρ�νια απ� την
απελευθέρωση της π�λης ώς τα μέ-
σα της δεκαετίας ’50, ενώ η δεύτερη
τις επ�μενες δεκαετίες ώς τις μέρες
μας. H ίδρυση τ�υ Πανεπιστημί�υ, τ�
1926, απ�τελεί σταθμ� στην πνευμα-
τική �ωή της π�λης, �ωρίς �μως να
!έρει �υσιαστικές αλλαγές στ�ν
τρ�π� γρα!ής των εικαστικών κειμέ-
νων. Oι αλλαγές παρατηρ�ύνται στη
δεκαετία τ�υ ’50 με την έκδ�ση πε-
ρι�δικών �πως «H τέ�νη στη Θεσσα-
λ�νίκη» π�υ !ιλ�"εν�ύν κείμενα για
τις εικαστικές τέ�νες γραμμένα με
συγκρ�τημέν� επιστημ�νικ� λ�γ�.
Aυτ� !υσικά δεν σημαίνει �τι και
στην πρώτη περί�δ� δεν υπάρ��υν
σημαντικές !ωτεινές ε"αιρέσεις, �-
πως τα κείμενα τ�υ Φιλ�π�ίμενα
Kωνσταντινίδη ή τ�υ Δημήτρη Eυαγ-
γελίδη.

Περι�δικά
και ε�ημερίδες

Περι�δικά π�υ δημ�σιεύ�υν κείμε-
να για τις εικαστικές τέ�νες ώς τ�
1950, είναι περι�δικά κυρίως λ�γ�τε-
�νικά, �πως �ι «Mήνες», �ι «M�ρ-
!ές», �ι «Mακεδ�νικές Σελίδες», �ι
«Mακεδ�νικές Hμέρες» και � «K�-
�λίας». Παρ�υσιάσεις καλλιτε�νών
δημ�σιεύ�νταν και τ� «Mακεδ�νικ�
Hμερ�λ�γι�». Aπ� τις ε!ημερίδες η
«E!ημερίς των Bαλκανίων» και «T�
!ως» είναι αυτές π�υ συ�ν�τερα δη-
μ�σίευαν κριτικές, συνήθως με την
α!�ρμή μιας έκθεσης στη Θεσσαλ�-
νίκη. H γλώσσα των κειμένων στις ε-
!ημερίδες είναι η γλώσσα των ε!η-
μερίδων της επ��ής, ενώ στα περι�-
δικά τα κείμενα συ�νά γρά!�νται
στη δημ�τική. Oι συγγρα!είς των
κειμένων είναι !ιλ�λ�γ�ι ή λ�γ�τέ-
�νες, �πως �ι Bασίλης Δεδ�ύσης,
Aλκι%ιάδης Γιανν�π�υλ�ς, Στέλι�ς
'ε!λ�ύδας, καθώς και καλλιτέ�νες
�πως � Π�λύκλειτ�ς Pέγκ�ς, � Φιλ�-
π�ίμην Kωνσταντινίδης και � Nίκ�ς
Γα%ριήλ Πεντ�ίκης.

Xωρίς κριτικ� πνεύμα
Π�λλές !�ρές �ι παρ�υσιάσεις

των καλλιτε�νών γίν�νται με ελά�ι-
στα κριτικ� πνεύμα, ενώ άλλ�τε �
τ�π�ς καταγωγής τ�υς !αίνεται να
απ�τελεί ένα %ασικ� κριτήρι� επιλ�-
γής τ�υς. Oι εικαστικές αρετές ή α-
δυναμίες τ�υ έργ�υ δεν απασ��-
λ�ύν ιδιαίτερα τ�υς περισσ�τερ�υς
συγγρα!είς και �ι απ�ψεις π�υ δια-
τυπών�νται είναι κατά καν�να συ-
ντηρητικές. Σε κείμεν� π.�. τ�υ Bα-
σίλη Δεδ�ύση, τ� 1939 στ�υς «Mή-
νες», για έκθεση τ�υ Π�λύκλειτ�υ
Pέγκ�υ, ανα!έρεται πως «ευτυ�ώς»
τα έργα τ�υ �ωγρά!�υ «δεν είναι θε-

αματικά πρ�%λήματα για τ�ν παρα-
τηρητή» και πως «� Eλλην �ωγρά!�ς
δεν πρέπει να παρασύρεται απ� τις
διά!�ρες τε�ν�τρ�πίες άλλων τ�-
πων».

Aπ� την πλευρά τ�υ � Aλκι%ιάδης
Γιανν�π�υλ�ς γρά!�ντας στις «Mα-
κεδ�νικές Hμέρες» τ� 1936 για έκθε-
ση �ωγρα!ικής της Γεωργίας Tερλί-
δ�υ, την επαινεί γιατί «θυσιά�ει»
π�λλές απ� τις δυνατ�τητές της για
να ανταπ�κριθεί στις απαιτήσεις τ�υ
κ�ιν�ύ π�υ αισθάνεται τα έργα τέ-
�νης «ως επεισ�δια ανέκδ�τα, ή α-
"ι�περίεργα κι ευ�άριστα παι�νιδί-
σματα για την διακ�σμηση και τ�ν
πλ�υτισμ� εν�ς άνετ�υ και περιπ�ι-
ημέν�υ σπιτι�ύ». 

Στ� ίδι� περι�δικ� την ίδια �ρ�νιά,
� Γιανν�π�υλ�ς επαινεί την �ωγρά-
!� Kαίτη Σιώπη – Παλαι�λ�γ�υ γιατί
�λες της �ι πρ�σπάθειες «τείν�υν
στην επίτευ"η μιας συγκεκριμένης
εντύπωσης» ενώ ακ�μα !ρ�ντί�ει
«για την επίτευ"η της �μ�ι�τητας,
την αναπαράσταση των πραγμάτων
καθώς αυτά είναι, έστω και ωραι�-
π�ιημένα».

Πν�ή ανανέωσης

Σε αντίθεση με τα κείμενα αυτά, τα
κείμενα τ�υ Kωνσταντινίδη, τ�υ
Eυαγγελίδη και τα μεταγενέστερα

τ�υ «K��λία» πρ�σ!έρ�υν μια πν�ή
δρ�σιάς και ανανέωσης σε ένα �ώρ�
πνιγηρ�. O Φιλ�π�ίμην Kωνσταντινί-
δης, � �π�ί�ς εί�ε σπ�υδάσει ιστ�-
ρία και !ιλ�σ�!ία της τέ�νης, δ�μεί
τα κριτικά τ�υ κείμενα με ευαισθη-
σία, τεκμηριών�ντας τις απ�ψεις τ�υ
και �ρησιμ�π�ιώντας λε"ιλ�γι� π�υ
και σήμερα κάνει εντύπωση. «Διάτα-
"η των �γκων», «πλαστική συνείδη-
ση», «στερε�τητα της πλαστικής
μ�ρ!ής» είναι �ρ�ι π�υ �αρακτηρί-
��υν τις πρ�σπάθειες των γλυπτών
π�υ συμμετεί�αν στην έκθεση της �-
μάδας «Tέ�νη» τ� 1937. 

Στ� κείμεν� τ�υ, δημ�σιευμέν�
στ�υς «Mήνες» τ�ν �ρ�ν� εκείν�, �
Kωνσταντινίδης αναλύει τα έργα
των �ωγρά!ων και γλυπτών της έκ-
θεσης, ε"ετά��ντας τ�σ� τ� �ρώμα,
�σ� και τ� σ�έδι� και τ�υς �γκ�υς
τ�υ έργ�υ, ενώ !αίνεται καθαρά π�-
σ� %αθιά καταλα%αίνει την α"ία της
κριτικής �ταν μάλιστα η τέ�νη γίνε-
ται «πρ�!ητική» και �ρειά�εται η
κριτική «να γε!υρώσει τ� �άσμα π�υ
είναι !υσικ� να υπάρ�ει ανάμεσα
στην Tέ�νη και στ� Λα�». Mε τ� ίδι�
πνεύμα είναι γραμμέν� τ� κείμεν�
τ�υ Δ. Eυαγγελίδη για τ�ν Bιτσώρη,
�ι κριτικές τ�υ Kωνσταντίν�υ Kε!α-
λά στην ε!ημερίδα «T� Φως» και τ�υ
Nίκ�υ Γα%ριήλ Πεντ�ίκη στ�ν «K�-
�λία», κείμενα π�υ πραγματικά συ-

ντελ�ύν στην πρ�σέγγιση τ�υ έρ-
γ�υ. O Eυαγγελίδης γρά!�ντας για
τ�ν �ωγρά!� Δημ. Bιτσώρη στις
«Mακεδ�νικές Hμέρες» τ� 1935, ε"ε-
τά�ει τα συνθετικά πρ�%λήματα και
την καταν�μή των �γκων και σ�ημά-
των στα έργα, ενώ ανα!έρεται και
στ�ν τρ�π� �ρήσης τ�υ !ωτ�ς και
για τ� �ρώμα επισημαίνει �τι είναι
«καθαρά �ωγρα!ικ� εκ!ραστικ� �ρ-
γαν�». 

H αγάπη και η κριτική διάθεση στ�
πλησίασμα τ�υ  έργ�υ, είναι στ�ι-
�εία π�υ υπάρ��υν και στα κείμενα
τ�υ Πεντ�ίκη στ�ν «K��λία», για τ�ν
Παπαλ�υκά, τ� Xατ�ηκυριάκ�-Γκίκα,
την Aγλαΐα Παπά, τ�ν Γ. Mπ�υ�ιάνη
κ.ά. γρά!ει π.�. για τ�ν Παπαλ�υκά,
τ� 1946, �τι � �ωγρά!�ς στα τ�πία
τ�υ απ� τ� Aγι�ν Oρ�ς ή τη Mυτιλή-
νη «απ�σπά σταθερές συνθετικές,
ν�μ�υς μαθηματικ�ύς και γεωμετρι-
κ�ύς, αναλ�γίες μεγεθών, απ�στά-
σεων, σ�έσεων, επιδράσεων, μυστι-
κά !ωτισμ�ύ σ�ετικά με τ� �ρώμα,
τ�ν τ�ν�, τ� σ�έδι�, την καλή τ�π�-
θέτηση, αισθητικ�ύς καν�νες για
την εγγρα!ή τ�υ αντικειμέν�υ», ε-
νώ για τ�ν Mπ�υ�ιάνη, τ� 1947, ανα-
!έρει εύστ��α μέσα σε λίγες γραμ-
μές, πως � �ωγρά!�ς %λέπει τ� «σώ-
μα» σαν μια δ�μή κυλίνδρων και κύ-
%�υ και σ!αίρας» ή πως «πειθαρ�εί
�ωγρα!ικά στις εκ!ραστικές δυνα-

Aν�ι�η 1976, στ�ν Aγι� Πρ�δρ�μ� Xαλκιδικής. Aπ� αριστε-
ρά, K. Tσί�εκ, N. Γ. Πεντ�ίκης, Nτ. Xριστιαν�π�υλ�ς (�ωτ.:
Γιάν. Bανίδης). Tρία πρ�σωπα με ενεργ� εικαστικ� λ�γ�
στην π�λη. O Tσί�εκ, ανάμεσα στις άλλες ιδι�τητες, εμ�α-
νί�εται και ως τε�ν�κρίτης στ� περι�δικ� «Διαγώνι�ς». O
Πεντ�ίκης με π�λλές σκ�ρπιες δημ�σιεύσεις έδει�ε, ιδίως
στ�ν «K��λία», ιδιαίτερη ευαισθησία και γνώση για τη
σύγ�ρ�νη τέ�νη. Aλλωστε � «K��λίας» στάθηκε, για την
εικαστική κριτική της Θεσσαλ�νίκης, τ� σημεί� μετά%α-

σης απ� την πρώτη περί�δ� σε μια δεύτερη με ανανεωτι-
κή πν�ή. O Xριστιαν�π�υλ�ς εκδίδει τ� ’58 τη «Διαγώνι�».
Στις σελίδες τ�υ περι�δικ�ύ %ρίσκ�υμε δημ�σιευμένα τε-
�ν�κριτικά σημειώματα και παρ�υσιάσεις καλλιτε�νών.
Aπ� τις δημ�σιεύσεις αυτές, αρκετές κυκλ���ρησαν και
σε ανάτυπα: Hλ. Πετρ�π�υλ�υ (N. Γ. Πεντ�ίκης, K. Tσί�εκ,
Π. M�σ�ίδης, Γ. Παραλής), Γ. Π. Σα%%ίδη (Γ. Σιεκελιώτης),
Στ. Δ�ύκα (Σπ. Παπαλ�υκάς, Γ. Xαλεπάς), K. Tσί�εκ (T. Iα-
τρ�ύ, Aγ. Kαλ�γερ�π�υλ�ς, Δημ. Aγ�ράστης).
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τ�τητες τ�υ σ�ήματ�ς και τ�υ �ρώ-
ματ�ς».

O K��λίας

Στ� περι�δικ� «K��λίας» γίν�νταν
επίσης παρ�υσιάσεις "ένων καλλιτε-
�νών, �πως �ι Picasso, Braque,
Matisse, Graham Sutherland και
Henru Moore. H ανάλυση τ�υ έργ�υ
τ�υς !ανερώνει ιδιαίτερη ευαισθη-
σία και γνώση της σύγ�ρ�νης τέ-
�νης. Στ� κείμεν� π.�. για τ�ν Moore,
τ� 1946, αναλύεται με διεισδυτική
ματιά � ανθρωπ�μ�ρ!ισμ�ς π�υ κυ-
ριαρ�εί στ� έργ� τ�υ γλύπτη, δίνεται
μια π�λύ καθαρή εικ�να τ�υ μ�ρ!�-
λ�γικ�ύ λε"ιλ�γί�υ τ�υ και θίγεται
τ� πρ�%λημα μεγέθ�υς και κλίμακας
π�υ τ�ν απασ��λεί ιδιαίτερα. Tα κεί-
μενα τ�υ «K��λία» με την "ε�ωριστή
π�ι�τητά τ�υς συντελ�ύν στη μετά-
%αση απ� την πρώτη περί�δ� της ει-
καστικής κριτικής, σε μια δεύτερη
περί�δ� π�υ αν�ίγει με την έκδ�ση
των περι�δικών «H Tέ�νη στη Θεσ-
σαλ�νίκη» (1956) και «Διαγώνι�ς»
(1958).

Mαν. Aνδρ�νικ�ς

H ίδρυση τ�υ Σωματεί�υ «Tέ�νη» –
Mακεδ�νική Kαλλιτε�νική Eταιρεία,
τ� 1951, με πρωτ�%�υλία μιας �μά-
δας !ωτισμένων ανθρώπων, απ�τέ-
λεσε �ρ�σημ� και στην ανάπτυ"η
της εικαστικής κριτικής. H έκδ�ση
τ�υ δελτί�υ «H Tέ�νη στη Θεσσαλ�-
νίκη» είναι μέρ�ς μ�ν�ν της π�λύ-
πλευρης πρ�σ!�ράς της «Tέ�νης»
στη Θεσσαλ�νίκη. Στ� δελτί� αυτ�
!ιλ�"ενήθηκαν κριτικές για τ�ν κι-
νηματ�γρά!�, τη μ�υσική, τ� θέα-
τρ� και !υσικά τις εικαστικές τέ�νες
και στ� πρώτ� τ�υ τεύ��ς (Aπρίλι�ς
1956) ανα!ερ�ταν �τι «απαραίτητ�
συμπλήρωμα της καλλιτε�νικής δη-
μι�υργίας είναι η κριτική. Xωρίς κρι-
τική τ� έργ� τ�υ καλλιτέ�νη καταντά
μ�ν�λ�γ�ς, κι αυτ� απ�καρδιώνει
πρώτα πρώτα τ�ν ίδι� και %λάπτει
την καλλιτε�νική τ�υ δημι�υργία.
Aλλά η κριτική έ�ει κι έναν άλλ� α-
νώτερ� σκ�π� να επιτελέσει: να παι-
δεύσει. Nα �δηγήσει τ� κ�ιν� στη
δύσκ�λη περι��ή της τέ�νης, να τ�
κατατ�πί�ει και να τ�υ �"ύνει τ� καλ-
λιτε�νικ� τ�υ αισθητήρι�». O Mαν�-
λης Aνδρ�νικ�ς, ιδρυτικ� μέλ�ς της
Eταιρείας Eλλήνων Tε�ν�κριτικών
και μέλ�ς της Διεθν�ύς Eνώσεως
Kριτικών Tέ�νης (A.I.C.A.) ανέλα%ε
την εικαστική κριτική. Mε λ�γ� κρυ-
στάλλιν�, πνεύμα κριτικ� αλλά αντι-
κειμενικ�, με ευαισθησία και �"υ-
δέρκεια πλησιά�ει τ� έργ� καλλιτε-
�νών π�υ εκθέτ�υν στη Θεσσαλ�νί-
κη και τα κείμενά τ�υ απ�τελ�ύν υ-
π�δειγμα εικαστικ�ύ λ�γ�υ. Mιλάει
για �ρώμα, !ως, �γκ�υς, !�ρμα, τε-
�νική �ωρίς �μως να ε"αντλείται στη
�ρήση της �ρθής �ρ�λ�γίας. Kρίν�-
ντας τα έργα  της A΄ Oμαδικής Eκθε-
σης Eικαστικών Tε�νών, �ργανωμέ-
νης απ� τ� Δήμ� Θεσσαλ�νίκης
(1956) έγρα!ε μετα"ύ άλλων για τ�ν
Tάκη Iατρ�ύ: «O κ�σμ�ς είναι ώρι-
μ�ς και δεν εγκαταλείπεται �ύτε
στην ευαισθησία των �ρωμάτων �ύ-
τε στην λ�γική των σ�ημάτων απ�-
κλειστικά. Tα δύ� συναιρ�ύνται και
�ωνεύ�νται στ� κ�ιν� %άθ�ς τ�υ
πνεύματ�ς, π�υ είναι και λ�γ�ς και
αίσθηση». Eγρα!ε ακ�μη, για την έκ-

θεση τ�υ Nίκ�υ Σα�ίνη τ� 1958, «...η
αρ�ιτεκτ�νική των σ�ημάτων, �μ�-
λ�γα με τα �ρώματα, �λ�κληρώνει
τ� γνήσι� λυρισμ� τ�υ πίνακα».

O Aνδρ�νικ�ς, εκτ�ς απ� τ� δελ-
τί� της «Tέ�νης», δημ�σίευσε κείμε-
νά τ�υ στα περι�δικά «Eπ��ές»,
«Nέα Eστία», «Zυγ�ς» στην ε!ημερί-
δα «T� Bήμα», κ.ά. Στ� κείμεν� τ�υ
«O άνθρωπ�ς και τ� έργ� της Tέ-

�νης» («Eπ��ές», I�ύνι�ς 1963) ση-
μείωνε, «Oι εικαστικές τέ�νες, �πως
�λες �ι τέ�νες, έ��υν π�λύ υψηλ�-
τερ� πρ��ρισμ� και πηγά��υν απ�
τις πι� %αθιές πηγές της ανθρώπινης
ύπαρ"ης. Tην ανα�ήτηση και ανεύρε-
ση αυτών των πηγών επιδιώκει, τελι-
κά, η ιστ�ρία της τέ�νης. Γιατί η ι-
στ�ρία της τέ�νης πέρα απ� τις �ρή-
σιμες και απαραίτητες γνώσεις, πρέ-

πει να μας πρ�σ!έρει τα μέσα για να
καλλιεργήσ�υμε την ευαισθησία
μας, να μας κάνει ικαν�ύς να ακ�ύ-
σ�υμε τη !ωνή τ�υ κάθε έργ�υ». O
ίδι�ς με τα κείμενά τ�υ απέδει"ε �τι
και την ευαισθησία εί�ε και την ικα-
ν�τητα να ακ�ύει τη !ωνή των έρ-
γων.

T� περι�δικ�
«Διαγώνι�ς»

T� 1958 � Nτίν�ς Xριστιαν�π�υλ�ς
εκδίδει τ� περι�δικ� «Διαγώνι�ς»
και τ� 1974 "εκινά τη λειτ�υργία της
η Mικρή Πινακ�θήκη «Διαγώνι�ς».
Aπ� τις σελίδες τ�υ περι�δικ�ύ γίν�-
νται παρ�υσιάσεις καλλιτε�νών και
εμ!ανί��νται με τε�ν�κριτικά σημει-
ώματα, ανάμεσα σε άλλ�υς �ι Kάρ�-
λ�ς Tσί�εκ, Mαρίν�ς Xαραλάμπ�υς,
Nτίν�ς Xριστιαν�π�υλ�ς, Περικλής
Σ!υρίδης, Σ�!ία Kα�ά�η. Tαυτ��ρ�-
να, αρ�ί��υν να δημ�σιεύ�νται πι�
τακτικά κριτικές για τις εκθέσεις
στ�ν ημερήσι� Tύπ�. Eνδεικτικά α-
να!έρ�νται τα κείμενα τ�υ Σταύρ�υ
Σπύρ�γλ�υ («Nέα Aλήθεια», «Eλλη-
νικ�ς B�ρράς») K.Π. Kε!αλά («T�
Φως»), Γ.K. Zωγρα!άκη («Δράσις»),
Στ. Xρυσ�ύ και Γ. Kιτσ�π�υλ�υ
(«Eλληνικ�ς B�ρράς»), Σ�!ίας Kα�ά-
�η («Mακεδ�νία», «Θεσσαλ�νίκη»),
N. Mπακ�λα («Mακεδ�νία», «Eλεύ-
θερ�ς Λα�ς»). T� 1985 η Σ�!ία Kα�ά-
�η, η �π�ία ε"ακ�λ�υθεί να είναι μία
απ� τις περισσ�τερ� ενεργές τε�ν�-
κριτικ�ύς στη Θεσσαλ�νίκη, ε"έδω-
σε ένα σύν�λ� κριτικών της, σε %ι-
%λί� με τίτλ� «Eλληνες Kαλλιτέ�νες
– Δέκα Xρ�νια Kριτική, 1974 – 1984».

H εκλ�γή τ�υ Xρύσανθ�υ Xρήστ�υ
ως καθηγητή της Iστ�ρίας της Nε�-
τερης Tέ�νης στη Φιλ�σ�!ική Σ��λή
τ�υ Πανεπιστημί�υ Θεσσαλ�νίκης
τ� 1966, απ�τελεί γεγ�ν�ς ιδιαίτερα
σημαντικ�. Oι περισσ�τερ�ι απ�
τ�υς σημεριν�ύς ιστ�ρικ�ύς τέ�νης
στην π�λη αυτή υπήρ"αμε μαθητές
τ�υ και για π�λλ�ύς απ� μας τα μα-
θήματά τ�υ στάθηκαν η α!ετηρία
για τη γνωριμία μας με τη σύγ�ρ�νη
τέ�νη. O Xρύσανθ�ς Xρήστ�υ έ�ει ε-
πίσης στ� ενεργητικ� τ�υ ένα μεγά-
λ� αριθμ� μ�ν�γρα!ιών, άρθρων και
παρ�υσιάσεων καλλιτε�νών. Σήμερα
ιστ�ρικ�ί τέ�νης υπηρετ�ύν στη Φι-
λ�σ�!ική Σ��λή, στ� Tμήμα Aρ�ιτε-
κτ�νων της Π�λυτε�νικής Σ��λής,

O Mαν�λης Aνδρ�νικ�ς σε πρ�σωπ�γρα�ία τ�υ Π�λύκλειτ�υ Pέγκ�υ (λάδι
σε μ�υσαμά 70x50 εκ., 1980). Δίπλα στη γνωστή ιδι�τητα τ�υ αρ�αι�λ�γ�υ,
στ�ν Aνδρ�νικ� πρέπει να πρ�στεθεί και η μάλλ�ν άγνωστη τ�υ εικαστικ�ύ
κριτικ�ύ. Aνάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Mακεδ�νικής Kαλλιτε�νικής Eται-
ρίας «Tέ�νη», ανέλα%ε και κρατ�ύσε την εικαστική κριτική στ� δελτί� «H Tέ-
�νη στη Θεσσαλ�νίκη». Aπ� τις στήλες τ�υ δελτί�υ αντιμετώπι�ε με ευαι-
σθησία και ��υδέρκεια τα έργα των καλλιτε�νών π�υ ε�έθεταν στην π�λη. Eι-
καστικά κείμενα ή κριτικές, � Aνδρ�νικ�ς δημ�σίευσε και σε αθηναϊκά περι�-
δικά ή ε�ημερίδες. Tα κείμενά τ�υ απ�τελ�ύν υπ�δειγμα σπ�υδής στ�ν ει-
καστικ� λ�γ�.

Tεύ�η τ�υ περι�δικ�ύ «H Tέ�νη στη

Θεσσαλ�νίκη», π�υ ε�έδιδε η «Tέ-

�νη» – Mακεδ�νική Kαλλιτε�νική

Eταιρεία. Πρώτ� τεύ��ς, Aπρίλι�ς

τ�υ ’56. Mέ�ρι τέλ�υς τ�υ ’60 εκδί-

δεται μηνιαίως και τα ε�ώ�υλλα κ�-

σμ�ύνται με έργα νε�ελλήνων καλ-

λιτε�νών. Στη συνέ�εια γίνεται τρι-

μηνιαί�. Mαρτ. – Aπρ. ’67, με συντα-

κτική επιτρ�πή τ�υς: Π. Θασίτη, Δ.

Mαρωνίτη, N. Nικ�νάν�, Λ. Π�λίτη

και Σ. Zερ%�π�υλ� γρα�ική επιμέ-

λεια, κυκλ���ρεί τ� τελευταί� τεύ-

��ς. H έκδ�ση τ�υ περι�δικ�ύ στα-

μάτησε με την επι%�λή λ�γ�κρισίας

απ� τ� καθεστώς της 21ης Aπριλί�υ.

T� περι�δικ� είναι �ρ�σημ� στην ει-

καστική κριτική της π�λης. Mε τις

κριτικές π�υ δημ�σίευσε, καλλιερ-

γ�ύσε την ευαισθησία τ�υ �ιλ�τε-

�ν�υ κ�ιν�ύ και παράλληλα %�ηθ�ύ-

σε την καλλιτε�νική δημι�υργία με

τ�ν καίρι� εικαστικ� λ�γ�.

Συνέ�εια στην 8η σελίδα



στη Σ��λή Kαλών Tε�νών τ�υ Πανε-
πιστημί�υ Θεσσαλ�νίκης, στη Δημ�-
τική Πινακ�θήκη, στην Πινακ�θήκη
της Eταιρείας Mακεδ�νικών Σπ�υ-
δών. Eνα %ήμα για την έκ!ραση τ�υ
πανεπιστημιακ�ύ εικαστικ�ύ λ�γ�υ
είναι και �ι επιστημ�νικές επετηρί-
δες των αντίστ�ι�ων τμημάτων κα-
θώς και �ι τ�μ�ι π�υ εκδίδ�νται
πρ�ς τιμήν μεγάλων δασκάλων, �-
πως � Mαν�λης Aνδρ�νικ�ς και � Nι-
κ�λα�ς M�υτσ�π�υλ�ς. Oρισμέν�ι
γρά!�υν επίσης στ�ν Tύπ�, ημερή-
σι� ή περι�δικ�. Eνδεικτικά ανα!έ-
ρεται � ιδιαίτερα πρ�σωπικ�ς λ�γ�ς
τ�υ Eμμαν�υήλ Mαυρ�μμάτη, καθη-
γητή ιστ�ρίας της τέ�νης στη Σ��λή
Kαλών Tε�νών Θεσσαλ�νίκης.

Σήμερα

H αύ"ηση των αιθ�υσών εκθέσεων
στην π�λη με απ�τέλεσμα τ�ν αυ"η-
μέν� αριθμ� εκθέσεων, καθώς και η
δι�ργάνωση αναδρ�μικών, κυρίως,
εκθέσεων στη Δημ�τική Πινακ�θή-
κη, τ� Mακεδ�νικ� M�υσεί� Σύγ�ρ�-

νης Tέ�νης, την Πινακ�θήκη της
Eταιρείας Mακεδ�νικών Σπ�υδών
και τ� Bα!�π�ύλει� Πνευματικ� Kέ-
ντρ� τ�υ Δήμ�υ Θεσσαλ�νίκης, εκ-
δηλώσεις π�υ συνήθως συν�δεύ�-
νται απ� κατάλ�γ�, δίν�υν τη δυνα-
τ�τητα στ�υς ιστ�ρικ�ύς και κριτι-
κ�ύς τέ�νης π�υ λειτ�υργ�ύν στη
Θεσσαλ�νίκη να καταθέτ�υν την
πρ�σωπική τ�υς άπ�ψη. T� ίδι� ισ�ύ-
ει και για τις !ιλ�"ενες σελίδες πε-
ρι�δικών, �πως «O Παρατηρητής»,
τ� «Eντευκτήρι�», «T� Tραμ», αλλά
και μερικών εκτ�ς Θεσσαλ�νίκης, �-
πως ήταν τα «Eικαστικά», ή τώρα τ�
«ARTI». Tα κείμενα, άλλωστε, δεν α-
!�ρ�ύν μ�ν�ν καλλιτέ�νες της π�-
λης ή εκθέσεις π�υ γίν�νται εντ�ς
των τει�ών.

O σ�ετικά περι�ρισμέν�ς �ώρ�ς
δεν επιτρέπει, δυστυ�ώς, την �ν�-
μαστική ανα!�ρά �λων �σ�ι πρ�-
σ!εραν και πρ�σ!έρ�υν στ�ν τ�μέα
της εικαστικής κριτικής στην π�λη
μας, έναν τ�μέα ιδιαίτερα �ωνταν�
και π�λύμ�ρ!�, π�υ αντανακλά τη
γνώση και την ευαισθησία �σων τ�ν
υπηρετ�ύν.
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Συνέ�εια απ� την 7η σελίδα

Kαρπ�ί της εκδ�τικής δραστη-

ρι�τητας της «Διαγωνί�υ». Aρι-

στερά, «Eλληνες καλλιτέ�νες –

Δέκα �ρ�νια κριτική, 1974 –

1984» της Σ��ίας Kα�ά�η. Στ�

κέντρ�, τεύ��ς τ�υ περι�δικ�ύ

«Διαγώνι�ς» και πάνω μ�ν�γρα-

�ία για τ�ν K. Tσί�εκ. Δε�ιά «Oι

καλλιτέ�νες της Διαγωνί�υ» τ�υ

Περικλή Σ�υρίδη. T� 1958 � Nτ.

Xριστιαν�π�υλ�ς εκδίδει τ� πε-

ρι�δικ� «Διαγώνι�ς» και τ� ’74

�εκινά � αντίπ�δας της «Tέ-

�νης». Aρ�ί�ει να λειτ�υργεί η

Mικρή Πινακ�θήκη «Διαγώνι�ς».

T� 1971 στ� εκδ�τικ� πρ�γραμ-

μα της «Διαγωνί�υ» εμ�ανί�εται

η «Σειρά Tέ�νης». Eκδίδ�νται λε-

πτ�μερείς μ�ν�γρα�ίες για τ�υς

�ωγρά��υς Γ. Παραλή και Στ.

Mαυρ�μάτη. Aκ�λ�υθεί τ�υ K.

Tσί�εκ (1975) και στη συνέ�εια

«Oι καλλιτέ�νες της “Διαγωνί-

�υ”» και «Zωγρά��ι της “Διαγω-

νί�υ”» (λεύκωμα) τ�υ Περ. Σ�υ-

ρίδη. Στην ίδια σειρά ανήκ�υν

και δύ� λευκώματα �αρακτικών

(«Bέρ�ια» 15 �υλ�γρα�ίες και

«Aγι�ς Oρ�ς», 20 �υλ�γρα�ίες)

τ�υ N. Nικ�λαΐδη. H τυπ�τε�νική

επιμέλεια έ�ει πάντα τη σ�ραγί-

δα και τ� ύ��ς τ�υ K. Tσί�εκ.

Στ� πλαίσι� των εκθέσεων, κυρίως αναδρ�μικών, τις �π�ίες �ργανώνει ή υι-

�θετεί σε άλλ�υς �ώρ�υς, η Δημ�τική Πινακ�θήκη και τ� Bα��π�ύλει�

Πνευματικ� Kέντρ�, εκδίδ�νται παράλληλα και π�λυσέλιδ�ι κατάλ�γ�ι.

Iστ�ρικ�ί και κριτικ�ί της τέ�νης, π�υ διδάσκ�υν στη Φιλ�σ��ική ή και ε-

κτ�ς Πανεπιστημί�υ, αναλαμ%άν�υν την τεκμηριωμένη παρ�υσίαση των

καλλιτε�νών. Λίγ� π�λύ τ� ίδι� συμ%αίνει και με τις άλλες αίθ�υσες τέ�νης

π�υ λειτ�υργ�ύν στην π�λη.

Oι σελίδες των εν κυκλ���ρία περι�δικών, �πως «O Παρατηρητής», παράλ-
ληλα με την �μώνυμη γκαλερί, τ� «Eντευκτήρι�», καθώς και «T� τραμ», �λων
των περι�δων, �ιλ��εν�ύν κείμενα κριτικής, παρ�υσιάσεις ή συνεντεύ�εις
καλλιτε�νών της π�λης, �πως και άλλων Eλλήνων και �ένων.



KYPIAKH 15 IOYNIOY 1997 - H KAΘHMEPINH   9

Oι πρώτες 	υσι�γνωμίες
Oι �ωγρά�	ι Π	λύκλειτ	ς Pέγκ	ς και N.Γ. Πεντ�ίκης και η γενιά τ	υς

T�υ Mιλτιάδη Παπανικλάυ

Kαθηγητή της Iστ
ρίας της Tέ�νης
στη Φιλ
σ
�ική Σ�
λή τ
υ A.Π.Θ.

AΠOTEΛEI πλέ�ν, τεκμηριωμένη θέ-
ση �τι η αυλαία της νέας καλλιτε�νι-
κής και εικαστικής �ωής στη Θεσσα-
λ�νίκη αν�ίγει με την Aπελευθέρω-
σή της τ� 1912, και πι� συγκεκριμένα
κατά τη δεκαετία τ�υ ’20, �ωρίς αυτ�
να σημαίνει �έ�αια �τι η «νέα τέ�νη»
εμ�ανίστηκε !α�νικά, �ωρίς ε!ήγη-
ση και απ� τ� κεν�.

Γιατί είναι, επίσης, αναμ�ισ�ήτητα
�ρθ� τ� γεγ�ν�ς �τι για τ� �ριστιανι-
κ� πληθυσμ� της π�λης υπήρ�ε μια
πλ�ύσια και �ωντανή καλλιτε�νική
παράδ�ση –η κληρ�ν�μιά τ�υ Bυ�α-
ντί�υ– η �π�ία στάθηκε πηγή έ-
μπνευσης για π�λλά απ� τα σύγ�ρ�-
να έργα. Eπρ�κειτ�, ασ�αλώς, για
καλλιτε�νικές πρ�σπάθειες π�υ πα-
ρ�υσία�αν μια συγκρατημένη και ε-
λεγ��μενη ε!έλι!η απ� ένα παραδ�-
σιακ� και γνώριμ� ύ��ς σε μια και-
ν��ανή μ�ρ��λ�γία ε!αιτίας της ε-
πίδρασης των δυτικών πρ�τύπων.
Aπ�δει!η απ�τελ�ύν �ι μεγάλες και
μικρές καλλιτε�νικές εργασίες, �α-
σισμένες στη θρησκευτική εικ�ν�-
γρα�ία, π�υ αναλαμ�άν�νται σε εκ-
κλησίες της Θεσσαλ�νίκης και σε άλ-
λες π�λεις, σε αστικά και θρησκευτι-
κά κέντρα της μακεδ�νικής ενδ��ώ-
ρας απ� �ργανωμένες �μάδες �ω-
γρά�ων και μεμ�νωμέν�υς τε�νίτες,
π�υ εκμεταλλεύ�νταν με τ�ν καλύ-
τερ� τρ�π� την ανάγκη των κατ�ί-
κων για «εθνική» και «θρησκευτική»
περι�αράκωση, μέσα σ’ έναν αν�μ�ι-
�μ�ρ�� καλλιτε�νικά και αν�μ�ι�γε-
νή �υλετικά πληθυσμ�.

Aστικ	π	ίηση
H θρησκευτική τέ�νη κατά την πε-

ρί�δ� αυτή (τέλη 19�υ – αρ�ές 20�ύ
αιώνα) ήταν τ� �ασικ�τερ� μέσ�
καλλιτε�νικής έκ�ρασης και αισθητι-
κής παιδείας. O νέ�ς αιώνας �ρίσκει
την π�λη στη �άση της αστικ�π�ίη-
σης και στ� στάδι� της �ικ�ν�μικής
της μεταμ�ρ�ωσης, γεγ�ν�ς π�υ ε-
πι�άλλει ένα νέ� τρ�π� �ωής και συ-
ντελεί στην εμπέδωση μιας δυτικ�-
τρ�πης τέ�νης, λ�γω και των π�ικί-
λων σ�έσεων π�υ αναπτύσσ�νται
�υσικά με την Aθήνα, αλλά και άλλες
ευρωπαϊκές π�λεις, �ωρίς �έ�αια τί-
π�τα να απ�κλείει τη συμπ�ρευσή
της με τη «λαϊκή» και «μετα�υ�αντι-
νή» καλλιτε�νική της, παράδ�ση.

Eίναι, επίσης, ιστ�ρικά �ε�αιωμέ-
ν� �τι η ισ�υρ�π�ίηση της αστικής
τά!ης στην Θεσσαλ�νίκη, π�υ θα συ-
ντελεστεί με την Aπελευθέρωση, θα
επι�έρει την ενδυνάμωση εκείνων
των καλλιτε�νικών τάσεων, π�υ για
�ικ�ν�μικ�ύς, π�λιτικ�ύς και ιδε�-
λ�γικ�ύς λ�γ�υς είναι στραμμένες
στις �ώρες της Eσπερίας. Eτσι, �ι εκ-
θέσεις π�υ θα πραγματ�π�ιηθ�ύν
–στ�υς ελά�ιστ�υς εκθεσιακ�ύς �ώ-
ρ�υς π�υ υπάρ��υν στην Θεσσαλ�-
νίκη– θα έ��υν αυτ�ν τ�ν πρ�σανα-

τ�λισμ�. Πρ�ς αυτή την κατεύθυνση
κιν�ύνται, άλλωστε, �λες �ι �ργανω-
μένες καλλιτε�νικές εκδηλώσεις,
αλλά και �ι �μ�ειδείς εκ�άνσεις της,
�πως �λέπ�υμε λ.�. στα τα�ικά μνη-

μεία (τ�υ νεκρ�τα�εί�υ Eυαγγελι-
στρίας) και στις διακ�σμημένες πρ�-
σ�ψεις και αίθ�υσες των κατ�ικιών
(παλαιών αρ��ντικών και δημ�σίων
κτιρίων).

H πρώτη, �υσιαστικά, σύγ�ρ�νης
αντίληψης, απ� άπ�ψη �ργανωτικής
παρ�υσίας και περιε��μέν�υ, καλλι-
τε�νική έκθεση ήταν τ�υ Σπύρ�υ

Σωτήρη Zήση, «O Ψαράς», έργ πυ μνημνεύει σκηνή της παλιάς Θεσσαλνίκης. Γεννημένς τ 1902 στ �ωρι�
Xαλάστρα (σήμερα Πύργς) της Θεσσαλνίκης,  Zήσης πρέρ�εται απ� τη δημσιγρα�ική ικγένεια. Eργα!�-
ταν ως επαγγελματίας τσιγκγρά�ς στην ε�ημερίδα «Mακεδνία». Aρ�ισε να !ωγρα�ί!ει τ 1959 και ανήκει
στυς ναΐ�. Aντλεί θέματα απ� τν Mακεδνικ� Aγώνα και την καθημερινή !ωή: σκηνές και στιγμι�τυπα απ� τη !ωή
της παλιάς Θεσσαλνίκης.

Συνέ�εια στην 10η σελίδα



Συνέ�εια απ� την 9η σελίδα

10 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 15 IOYNIOY 1997

N.Γ. Πεντ!ίκης.

«Δώδεκα 

Aπ�στλι». (Φωτ.:

απ� τ Hμερλ�γι

«Tσιμέντα Hρακλής

Oλυμπς», 1966, �-

πυ   Πεντ!ίκης,

απ� κινύ με τν

Γ. Mανυσάκη, 

δίνει εικαστικές 

�ψεις της παλιάς

Θεσσαλνίκης). 

O Πεντ!ίκης επε-

*εργά!εται θέματα

πυ ανα�έρνται 

στν μακεδνικ�

�ώρ και ειδικά 

στη Θεσσαλνίκη,

σε τέτι σημεί,

πυ αππνέυν μια

παγανιστική 

αντίληψη για 

τ �ώρ. T έργ

τυ ανήκει σε

πρηγμένες μρ-

�ές μντέρνας δια-

τύπωσης. Πι πλύ

σήμερα απ’ �,τι πα-

λαι�τερα, δικαιών-

νται και αναγνωρί-

!νται ι καλλιτε-

�νικές τυ πρθέ-

σεις. Για τη �υσι-

γνωμία τυ Πεντ!ί-

κη, ως συγγρα�έα

και !ωγρά�υ, υ-

πάρ�ει απκλειστι-

κ� α�ιέρωμα των

«Eπτά 

Hμερών» 

στις 2 Mαρτ. ’97.

Πλύκλειτς Pέγκς. «Mνή Mεγίστης Λαύρας». (Aυγ� σε μυσαμά, 82x102 εκ. 1939. Δημτική Πινακθήκη Θεσσα-
λνίκης). «Eπιστρέ�ντας στην Eλλάδα μελέτησα τη Bυ!αντινή Tέ�νη στις Bυ!αντινές Eκκλησίες της Θεσσαλνίκης
και ιδιαίτερα στα Mναστήρια τυ Aγίυ Oρυς, �πυ εγνώρισα τη σ�ία της συνθέσεως, τη δύναμη της εκ�ράσεως,
τν πλύτ τυ �ρώματς και την απλ�τητα της ��ρμας της Bυ!αντινής Zωγρα�ικής», σημειώνει  ίδις  !ωγρά�ς
στ πρλγικ� σημείωμα τυ καταλ�γυ αναδρμικής έκθεσης τ 1980 στην Eθνική Πινακθήκη. O Pέγκς κινήθηκε
μέσα στ πνεύμα της γενιάς τυ Mεσπλέμυ και τ Aγιν Oρς στάθηκε, �πως και για τν Πεντ!ίκη, �ώρς έ-
μπνευσης και μήτρα καλλιτε�νική. O Pέγκς είναι  παλαι�τερς απ� τυς !ωγρά�υς της Θεσσαλνίκης, αλλά ��ι 
πρώτς. Yπάρ�υν μεμνωμένες περιπτώσεις,  Kεσσανλής, παππύς τυ γνωστύ !ωγρά�υ και  Kυδύνας.
Oμως, με την εγκατάσταση τυ Pέγκυ αρ�ί!ει η εικαστική κίνηση στην π�λη.

Παπαλ�υκά π�υ έγινε στ� κα�ενεί�
τ�υ Λευκ�ύ Πύργ�υ τ� 1924 και εί�ε
μεγάλη επιτυ�ία σύμ�ωνα με μαρτυ-
ρίες της επ��ής. Hταν μια έκθεση
«σταθμ�ς» για την καλλιτε�νική π�-
ρεία της π�λης.

T� 1923 �ρίσκεται στη Θεσσαλ�νί-
κη � Aλε! Mπαρκ�� (ίσως Pωσσ�π�-
λων�ς ή Δαν�ς, αγνώστων λ�ιπών
στ�ι�είων) ένας αυτ�ε!�ριστ�ς,
σπ�υδαί�ς �ωγρά��ς, � �π�ί�ς δη-
μι�ύργησε α!ι�λ�γα ε!πρεσι�νιστι-
κά έργα σε ακ�υαρέλες και π�υ �αί-
νεται �τι εντυπωσίασαν �ρισμέν�υς
Θεσσαλ�νικείς αν κρίνει κανείς απ�
τ�ν ικαν�π�ιητικ� αριθμ� έργων τ�υ
π�υ σώ��νται στην π�λη.

T� 1927 πραγματ�π�ιείται η πρώτη
έκθεση τ�υ Π�λύκλειτ�υ Pέγκ�υ (�-
πως άλλωστε και τ�υ Πεντ�ίκη) � �-
π�ί�ς θα εγκατασταθεί μ�νιμα στην
π�λη τ� 1935 (ύστερα απ� την επι-
στρ��ή τ�υ απ� τ� Παρίσι) και θα
παί!ει έναν πρωταγωνιστικ� ρ�λ�
στα εικαστικά πράγματα της συ-
μπρωτεύ�υσας, αυτ�ς ένας Nα!ιώ-
της. Tαυτ��ρ�να, �ι καλλιτε�νικές
εκθέσεις θα αυ!ηθ�ύν αισθητά, ενώ
τ� «Mακεδ�νικ�ν Hμερ�λ�γι�ν» τ�υ
Σ�ενδ�νη θα αρ�ίσει να δημ�σιεύει
ήδη απ� τ� 1925 έργα δ�κιμων καλ-
λιτε�νών και � ημερήσι�ς Tύπ�ς (ι-
δίως η ε�. «Mακεδ�νία») θα δημ�σι-
εύει κριτικά σημειώματα για επίκαι-
ρες εκθέσεις (Bιτσώρη, Στέρη κ.λπ.).

Pέγκ	ς

H ιδε�λ�γία  της γενιάς τ�υ ’30 ά-
σκησε σημαντική επίδραση στ�υς
δύ� σ�εδ�ν συν�μήλικ�υς καλλιτέ-
�νες, Π�λύκλειτ� Pέγκ� (1903-1984)
και Nίκ� Γα�ριήλ Πεντ�ίκη (1908-
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1993) αν και � «τρ�π�ς» (ως πρ�ς
την επιλ�γή τ�υ ύ��υς και της τε-
�ν�τρ�πίας), η «μεθ�δευση» (ως
πρ�ς την πρά!η και την επιλ�γή της
τε�νικής) και η «διαδικασία» (ως
πρ�ς την πρ���λή τ�υ έργ�υ τ�υς)
ήταν εντελώς δια��ρετικά και πά-
ντως �ρίσκ�νταν σε συνάρτηση με
την ατ�μική ιδι�συγκρασία και τα
πρ�σωπικά �ιώματα τ�υ καθεν�ς.

Για τη γενιά αυτή τ� Aγι�ν Oρ�ς υ-
πήρ!ε τ�π�ς περισυλλ�γής, �ώρ�ς
έμπνευσης και μήτρα καλλιτε�νική,
π�υ για �ρισμέν�υς απ�τελ�ύσε μέ-
ρ�ς της επιδιωκ�μενης με κάθε μέ-
σ� «αισθητικής της ελληνικ�τητας»
(�πως και για τ�ν Pέγκ�), ενώ για άλ-
λ�υς ήταν τ� θεμέλι� στήρι!ης της
Oρθ�δ�!ίας σε πνευματικ� επίπεδ�
(�πως η περίπτωση Πεντ�ίκη).K�ι-
ν�ς, ωστ�σ�, παρ�ν�μαστής της τέ-
�νης τ�υς υπήρ�ε αναμ�ισ�ήτητα η
π�ι�τική ανύψωση εν�ς γνώριμ�υ ύ-
��υς μέσα απ� ένα ευ�άνταστ� απ�
κάθε άπ�ψη εικαστικ� λε!ιλ�γι� δεί-
�ν�ντας τ�ν απαιτ�ύμεν� σε�ασμ�
πρ�ς τ� «αντικείμεν�».

Aπ� τη μια μεριά � Pέγκ�ς –ένας
απ���ιτ�ς της σ��λής Kαλών Tε-
�νών– πρ�σεγγί�ει τα θέματά τ�υ
(θέματα της καθημεριν�τητας στη
Θεσσαλ�νίκη, τ�πία απ� τ� Aγι�ν
Oρ�ς, π�ρτρέτα κλπ.) μέσα απ� μια
�πτική, π�υ μαρτυρεί α�εν�ς τη
σ�έση τ�υ με τις αρ�ές τ�υ μ�ντερ-
νισμ�ύ (λ.�. τ� �ω�ισμ� και τ�ν κυ�ι-
σμ�), �πως τ�υλά�ιστ�ν τις εκπρ�-
σωπ�ύσε � δάσκαλ�ς τ�υ στ� Παρίσι
Δ. Γαλάνης, και α�ετέρ�υ την επί-
δραση της ελληνικής παράδ�σης σε
�,τι α��ρά την π�ι�τητα τ�υ �ρώμα-
τ�ς –την αναγωγή τ�υ δηλαδή σε
συμ��λική α!ία– και την πνευματική
ανύψωση των πρ�τύπων.

Πεντ�ίκης

Aπ� την άλλη μεριά � Πεντ�ίκης, έ-
νας αυτ�δίδακτ�ς �ωγρά��ς επε-
!εργά�εται θέματα, π�υ ανα�έρ�-
νται στ�ν μακεδ�νικ� �ώρ� και ειδι-
κά στη Θεσσαλ�νίκη, σε τέτ�ι� μάλι-
στα σημεί�, π�υ απ�πνέ�υν μια πα-
γανιστική αντίληψη για τ� �ώρ�. H
�αιν�μενικά απλ�ϊκή γρα�ή τ�υ
(�ρωματική και μ�ρ�ική αναντιστ�ι-
�ία, ανεπε!έργαστη κηλιδ�γρα�ία)
είναι στην πραγματικ�τητα τ� «επι-
κάλυμμα» μιας ε!αντλητικά δ�υλε-
μένης επι�άνειας μέ�ρι και την τε-
λευταία λεπτ�μέρεια.

Oι εικ�νες τ�υ Πεντ�ίκη πρ�δί-
δ�υν μια �αθυστ��αστη και ρ�μαντι-
κή ματιά, π�υ μετα�ρά��νται σ’ ένα
ιδίωμα, απ�καλυπτικ� των πρ�θέσε-
ών τ�υ: !εκάθαρ�ι συμ��λισμ�ί, ιδε-
�γραμματικ�ί γρα�ισμ�ί, επίπεδη
πρ��πτική και υπ��λητικ�ί εσωτερι-
κ�ί �ωτισμ�ί, π�υ απ� – συγκεκριμε-
ν�π�ι�ύν τα σ�ήματα των αντικειμέ-
νων. T� πι� ενδια�έρ�ν, ίσως, στ�ι-
�εί� είναι τ� γεγ�ν�ς �τι, ενώ τ� ύ-
��ς τ�υ Πεντ�ίκη δεν πρ�σ�μ�ιά�ει
με κανεν�ς άλλ�υ, η τέ�νη τ�υ ω-
στ�σ� ανήκει σε πρ�ηγμένες μ�ρ-
�ές μ�ντέρνας διατύπωσης.

Mία παρε�ήγηση
Oι εικαστικές αυτές εκ�άνσεις, σε

συνδυασμ� με την «εσωτερικ�τητα»
τ�υ έργ�υ τ�υ (εικαστικ�ύ και λ�γ�-
τε�νικ�ύ) έκαναν �ρισμέν�υς ιστ�ρι-
κ�ύς παλι�τερα να κάν�υν λ�γ� για
«Σ��λή Θεσσαλ�νίκης», εντάσσ�-

ντας σ’ αυτήν τ�υς «πρωταγωνι-
στές» της τ� Pέγκ� και τ�ν Πεντ�ίκη.
Mε τα σημερινά δεδ�μένα αυτή η θέ-
ση πρ��ανώς δεν ευσταθεί, εκτ�ς κι
αν � �ρ�ς �ρησιμ�π�ιείται για γεω-
γρα�ική μ�ν� διάκριση της τέ�νης
και για τ�ν συμ�ατικ� δια�ωρισμ�
των καλλιτε�νών, �ωρίς να υπ�δη-
λών�νται �αθύτερα πράγματα. Γιατί
είναι γνωστ� πλέ�ν �τι �μ�ι�γενής
υ��λ�γικά καλλιτε�νική �μάδα δεν
υπήρ!ε στη Θεσσαλ�νίκη, �ύτε άλλη
�μάδα με �ργανωμένες πρ�γραμμα-
τικές διακηρύ!εις. Δεν υπήρ!ε, επί-
σης, η σ�έση δασκάλ�υ και μαθητή
με την παιδαγωγική και εκπαιδευτική
ένν�ια π�υ πρ�ϋπ�θέτει συνέ�εια. H
επίδραση της παράδ�σης δεν εντ�-
πί�εται ως αυστηρή μ�ρ��λ�γική εκ-
δ��ή, αλλά ως πνευματική ένν�ια και
�ργανική �ντ�τητα με πανανθρώπι-
νη α!ία.

Φωτάκις

T� 1930 εμ�ανί�εται για πρώτη ��-
ρά στ� καλλιτε�νικ� πρ�σκήνι� της
Θεσσαλ�νίκης και σε ηλικία 27 �ρ�-
νών � Kρητικ�ς �ωγρά��ς Nίκ�ς Φω-
τάκις (1904 – 1959). Aν � καλλιτέ�νης
ήταν γνωστ�ς και στ� κ�ιν� τ�υ ά-
στεως είναι �έ�αι� �τι θα εντασσ�-
ταν στη λεγ�μενη «Σ��λή της Θεσ-

σαλ�νίκης», γι’ αυτήν π�υ έγινε λ�-
γ�ς παραπάνω, λ�γω της σ�έσης τ�υ
με την παράδ�ση και ιδιαίτερα με τη
�ωγρα�ική τ�υ Aγί�υ Oρ�υς, π�υ α-
π�τελ�ύσε, �πως είδαμε, μέρ�ς και
στ�ι�εί� της «ελληνικ�τητας» της
γενιάς τ�υ ’30. Oμως, η αναμ�ισ�ή-
τητα πρ�σωπική τ�υ έμπνευση τ�ν
�δηγεί σε �ω�ιστικ�ύ και ιδίως ε!-
πρεσι�νιστικ�ύ τύπ�υ εικ�νιστικές
εκδ��ές της πραγματικ�τητας.

H α�αιρετική, απ� π�ι�τική άπ�ψη,
ιδι�τητα τ�υ �ρώματ�ς των �υ�αντι-
νών στάθηκε � καλύτερ�ς σύμμα��ς
τ�υ �ωγρά��υ για υπ�κειμενική έκ-
�ραση, στην πρ�σπάθειά τ�υ να με-
τασ�ηματίσει τα θέματά τ�υ σε κα-
θαρ�ύς συμ��λισμ�ύς, α�αιρώντας
καταρ�ήν κάθε γρα�ιστικ� στ�ι�εί�,
αλλά κυρίως με τη μ�ρ�ική συμπύ-
κνωση και τις πινελιές εν�ς εντατι-
κ�ύ και �αιν�μενικά απείθαρ��υ
�ρώματ�ς.

Παραλής

T� 1937 εγκαταστάθηκε στη Θεσ-
σαλ�νίκη � Γιώργ�ς Παραλής (1908 –
1975), απ���ιτ�ς της Σ��λής Kαλών
Tε�νών Aθηνών, α��ύ δι�ρίστηκε
καθηγητής τ�υ K�λεγί�υ «Aνατ�λια»
και εμ�ανίστηκε για πρώτη ��ρά σε
�μαδική έκθεση τ� 1944 μα�ί με τ�υς

Pέγκ�, Bακαλ� και Λε�άκη και απέ-
σπασε εγκωμιαστικά σ��λια.

O Παραλής εμπνέεται απ� τ� �υσι-
κ� περι�άλλ�ν και τ�ν μικρ�αστικ�
�ώρ� της π�λης, τα �π�ία μεταμ�ρ-
�ώνει π�ιητικά, �ρησιμ�π�ιώντας
κατά �άση ένα ρεαλιστικ� λε!ιλ�γι�
και εκμεταλλευ�μεν�ς τις δυνατ�-
τητες της �ύσης και των «μυστικών»
της, π�υ εκείν�ς ή!ερε π�λύ καλά να
απ�κρυπτ�γρα�εί. Iδιαίτερα απ�κα-
λυπτικ�ς είναι � Παραλής στις εικ�-
νες τ�υ της καθημεριν�τητας, �π�υ
ανα�ήτησε την αισθητική �μ�ρ�ιά
τ�υ κ�ιν�τ�π�υ.

Λε�άκης – Γεωργιάδης

T� �ώρ� της α�αίρεσης θα υπηρε-
τήσ�υν δύ� άλλ�ι καλλιτέ�νες: �
Xρήστ�ς Λε�άκης (1906–1968), απ�-
��ιτ�ς της Σ��λής Kαλών Tε�νών,
συνεργάτης–σ�εδιαστής αρ�αι�λ�-
γικών ανασκα�ών τ�υ Πανεπιστημί-
�υ και καθηγητής απ� τ� 1962 στ�
Π�λυτε�νεί�, γεγ�ν�ς π�λύ σημα-
ντικ� για τ� εικαστικ� γίγνεσθαι της
π�λης και � Oμηρ�ς Γεωργιάδης
(1912–1976), αυτ�δίδακτ�ς �ωγρά-
��ς, � �π�ί�ς εμ�ανίστηκε τα μετα-
π�λεμικά κυρίως �ρ�νια.

T�ν Λε�άκη τ�ν πρωτ�συναντή-

Γιάννης Σ/ρώνς. «Mρ�ή», 1975. (Aκρυλικ� 100x100 εκ. Δημτική Πινακθήκη Θεσσαλνίκης). H γεωμετρική α�αί-
ρεση επηρέασε τν Σ/ρών (1919 – 1987) αρκετά νωρίς. Θεωρείται /έ/αι �τι αν δεν τν εί�αν κατακτήσει ι γρα-
�ικές τέ�νες, η ε*έλι*ή τυ στη !ωγρα�ική θα ήταν δια�ρετική. O Σ/ρώνς ήταν ανάμεσα στα μέλη της συντακτι-
κής μάδας τυ σημαντικύ, για τη Θεσσαλνίκη, περιδικύ «K�λίας» 1945 – 1948.

Συνέ�εια στην 12η σελίδα
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Συνέ�εια απ� την 11η σελίδα

σαμε στην �μαδική τ�υ 1944. Στην α-
�αίρεση � Λε�άκης πρ�σ�ώρησε
σ�ετικά νωρίς, εγκαταλείπ�ντας τ�
αρ�ικ� κυ�ιστικ� τ�υ λε!ιλ�γι� και
εκμεταλλευ�μεν�ς τώρα τις δυνατ�-
τητες των παντ�ς είδ�υς και τύπ�υ
υλικών τ�υ. Eτσι δημι�υργεί εικ�νες
και α�ηρημένα σύμ��λα (ρ�δακες,
μαιάνδρ�υς κ.λπ.), π�υ δεν αντανα-
κλ�ύν την πραγματικ�τητα, �ύτε
σκ�πεύ�υν στην �πτική απάτη. Eίναι
μία καθαρή �ωγρα�ική, γεμάτη �ως,
διαρκή και αέναη κίνηση, απεικ�νί��-
ντας έναν απέραντ� και α�ανή δια-
στημικ� κ�σμ�.

Aπ’ την άλλη μεριά � Γεωργιάδης
θα ενδια�ερθεί για τ� �υσικ� τ�πί�,
απ�δίδ�ντας την πρωτ�γενή τ�υ σύ-
σταση και δ�μή, ενώ αλλ�ύ θα διεισ-
δύσει στ� μαγικ� κ�σμ� της μικρ�-
σκ�πικής λεπτ�μέρειας ως στ�ι�εί-
�υ τ�υ μακρ�κ�σμ�υ με τη μετα�υ-
σική τ�υ ένν�ια.

Σ!	ρών	ς
Για ένα �ρισμέν� διάστημα έμεινε

στη Θεσσαλ�νίκη και � Γιάννης Σ��-
ρών�ς (1919–1989), ένας π�λυπράγ-
μων καλλιτέ�νης, α��ύ ασ��λήθηκε,
εκτ�ς της �ωγρα�ικής, με την τυπ�-
γρα�ία, τις γρα�ικές τέ�νες και τη
δια�ήμιση. Oι πρ�τιμήσεις τ�υ στη
�ωγρα�ική, ήδη απ� την �μαδική έκ-
θεση τ�υ 1944, εντ�πί��νται στ� �ώ-
ρ� των αντιακαδημαϊκών τάσεων, �-
πως άλλωστε δεί�νει και η ενεργ�ς
συμμετ��ή τ�υ στην έκδ�ση τ�υ εν-
δια�έρ�ντ�ς λ�γ�τε�νικ�ύ και καλ-
λιτε�νικ�ύ περι�δικ�ύ � «K��λίας»
(1945–1948). Aπ� τ� 1960 στρέ�εται
στη γεωμετρική α�αίρεση με επιρ-
ρ�ές απ� τ� �λλανδικ� «ντε στιλ»,
αλλά απ� τ� 1975 θα απασ��ληθεί
σ�εδ�ν απ�κλειστικά με τις γρα�ι-
κές τέ�νες.

Στη Θεσσαλ�νίκη, γεννήθηκε και �
Δημήτρης Bιτσώρης (1902–1945),
την �π�ία εγκατέλειψε για τις σπ�υ-
δές τ�υ, αλλά πραγματ�π�ίησε εδώ
�ρισμένες απ� τις εκθέσεις τ�υ,
πρ�καλώντας τ� ενδια�έρ�ν των
συμπατριωτών τ�υ. Στη σύντ�μη �ωή
τ�υ παρ�υσίασε ένα έργ� πρωτ�τυ-
π� και ανανεωτικ�, πρ�σεγγί��ντας
απ� την πρώτη στιγμή τ�ν ε!πρεσι�-
νισμ� και τις συνα�είς αντι–ακαδη-
μαϊκές τάσεις.

Στ� Πειραματικ� Σ��λεί� Θεσσα-
λ�νίκης δίδα!ε για π�λλά �ρ�νια �
�ωγρά��ς και συγγρα�έας Γιάννης
Kασ�λας (1912–1993) –παραγνωρι-
σμέν�ς και αυτ�ς �πως και � Bιτσώ-
ρης–, � �π�ί�ς ασ��λήθηκε με υπαι-
θριστικά θέματα και με διά��ρες α-
γι�γρα�ικές εργασίες. Στην πρώτη
περίπτωση ά!�νας της �ωγρα�ικής
τ�υ είναι τ� �ως, ενώ στη δεύτερη η
�ρωματική ελευθερία ασκεί ευεργε-
τική επίδραση σε ένα παραδ�σιακ�
ύ��ς, π�υ παρ�υσιά�ει συνε�ή ε!έ-
λι!η, σύμ�ωνα με τα πρ�τυπα τ�υ
Παπαλ�υκά.

Tσί�εκ
Mε τις γρα�ικές τέ�νες ασ��λήθη-

κε και � Kάρ�λ�ς Tσί�εκ (1922), � �-
π�ί�ς συνδέθηκε με τις εκδ�σεις της
«Διαγωνί�υ», αναδεικνύ�ντας τις αι-
σθητικά δικαιωμένες διακ�σμητικές
α!ίες της τυπ�γρα�ίας. Ως �ωγρά-
��ς κινήθηκε στ� �ώρ� της γεωμε-
τρικής α�αίρεσης, με τ� σ�έδι� να

Nίκς Φωτάκις.
«Συνικισμ�ς

Xαριλάυ», 
1937 – 39 

(λάδι, 48x38 εκ.
Δημτική 

Πινακθήκη
Θεσσαλνίκης).

O �ω/ισμ�ς 
και  ε*πρε-

σινισμ�ς 
πρ�σ�εραν

στν, πρ�ωρα
�αμέν, Kρητικ�

!ωγρά� νέες
δυνατ�τητες
�ρωματικών 

επιλγών και
δια�ρπίησαν
την πτική τυ.
H τπιγρα�ία

και τ κιν�τπ
θέμα, απέκτη-
σαν τώρα μια

άλλη διάσταση.

Γιώργς Πάραλης. «Ωρα Γαλήνης», 1954. (Tέμπερα 56x59 εκ. Δημτική Πινακθήκη Θεσσαλνίκης). H Xαλκιδική ήταν
για τν Πάραλη (1908–1975) τ πρσ�ιλέστερ θέμα τυ, πυ δεν έπαψε να τν απασ�λεί. T�σ ως �υσικ�ς �ώρς
με τη γνώριμη μρ�ιά τυ, �σ και ως «εσωτερικ� τπί» με κάπια παγανιστική �ψη.
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Tάκης Iατρύ. «Πλατεία Aρισττέλυς», 1956. (Λάδι, 47x55 εκ. Συλλγή «Iα-
νύ»). Aπ� τν κύκλ τυ περιδικύ «K�λίας» πρέρ�εται και  T. Iατρύ,
 πίς μαθήτευσε και στ εργαστήρι τυ Π. Pέγκυ. Eκθέτει απ� τ 1943
έργα μικρών πάντα διαστάσεων, δυλεμένα με λάδι, τέμπερα και σινική με-
λάνη. Πρ�κειται για μία απ� τις διακριτικές εικαστικές παρυσίες στν καλλι-
τε�νικ� �ώρ της Θεσσαλνίκης.

Kάρλς Tσί!εκ. «Φεγγάρια», 1989 (μικτή τε�νική 50x32 εκ.). «Συνθέτντας
αυτά τα στι�εία σε ένα αρμνικ� σύνλ με κάπια πρτίμηση στις αντιθετι-
κές και ασύμμετρες ισμιρίες και τα !ωηρά αμιγή �ρώματα, πρσπαθώ να ι-
σρρπήσω ανάμεσα στ πραγματικ� και τ �ανταστικ�, τ συγκεκριμέν
και τ α�ηρημέν, τ λγικ� και τ παράλγ», σημειώνει σε αυτσ��λι  ί-
δις. Zωγρά�ς και γρα�ίστας, αλλά παράλληλα και λγτέ�νης  Tσί!εκ,
στη διαμ�ρ�ωση τυ έργυ τυ σημαντικ� ρ�λ έπαι*ε  κύκλς τυ περι-
δικύ «K�λίας» και ιδίως ι N.Γ. Πεντ!ίκης και Γ. Σ/ρώνς. Tα /ι/λία πυ ε-
πιμελήθηκε στις «Eκδ�σεις Διαγωνίυ» και πυ *επερνύν τα 130, συνιστύν
σήμερα υπδείγματα τυπτε�νικής επιμέλειας.

Xρήστς Λε�άκης. «Σύνθεση», 1961. (Mικρή τε�νική 110x130 εκ. Δημτική Πι-
νακθήκη Θεσσαλνίκης). H α�αιρετική !ωγρα�ική τυ Λε�άκη (1906–1968)
εί�ε πρωτπριακ� �αρακτήρα για τη Θεσσαλνίκη. Eπηρέασε πλλύς και 
ίδις ανήκει στυς πι πιστύς εκπρσώπυς της στην Eλλάδα.

Oμηρς Γεωργιάδης. «Σύνθεση», 1966. (Aκρυλικ� σε μυσαμά 64x92 εκ.). O
Γεωργιάδης (1912 – 1976) ήταν και γλύπτης και η «πλαστική» αίσθηση διακρί-
νει ρισμένα απ� τα έργα τυ. Oι «Συνθέσεις» τυ δεν είναι άλλ, παρά  μι-
κρ�κσμς μιας κσμικύ τύπυ τπιγρα�ίας.

παί�ει τ�ν πρωταρ�ικ� ρ�λ�.
Aπ� την παλαι�τερη γενιά των

Θεσσαλ�νικέων καλλιτε�νών αρκε-
τ�ί ήταν «αυτ�δίδακτ�ι», αλλά με
έργ� πλ�ύσι� και με π�λλές δημ�-
σιες εμ�ανίσεις, καλλιεργώντας μια
έντε�νη γρα�ή και με μ�ντέρν�υς
πρ�σανατ�λισμ�ύς. Eίναι �ι �ωγρά-
��ι Kώστας Tρακίδης (1921), Bύρων
Aντωνιάδης (1921), E�η Kακ�υλίδ�υ
(1922) και Tάκης Iατρ�ύ (1921).

Eνας λαϊκ$ς

Aπ� τ� �ώρ� της λαϊκής �ωγρα�ι-
κής πρ�έρ�εται � Σωτήρης Zήσης
(1902–1989), ένας πραγματικά γνή-
σι�ς δημι�υργ�ς με «νεωτερί��υ-
σες» εικαστικές «θέσεις» σε �ητήμα-
τα �ργάνωσης τ�υ �ώρ�υ και σε
�ρωματικές επιλ�γές. Eργα��ταν ως
τυπ�γρά��ς στην ε�ημερίδα «Mα-
κεδ�νία», αλλά έ�ρισκε τ� �ρ�ν� να
�ωγρα�ί�ει με π�λλή ευαισθησία ει-
κ�νες της καθημερινής �ωής στην ύ-
παιθρ� και την π�λη και σκηνές απ�
την πρ�σ�ατη ελληνική ιστ�ρία: τ�

Mακεδ�νικ� Aγώνα. H �ωντάνια της
διήγησης και η δύναμη των αναπα-
ραστατικών στ�ι�είων σε συνδυασμ�
με τη γλα�υρ�τητα της γρα�ής τ�υ
συνθέτ�υν εικ�νες, �ωγρα�ισμένες
με μια διαπεραστική ματιά, ανάμι-
κτες απ� �αντασία και ρεαλισμ�.

Mε τ�υς �ωγρά��υς αυτής της γε-
νιάς εγκαινιά�εται τ� σύγ�ρ�ν� καλ-
λιτε�νικ� πρ�σωπ� της συμπρωτεύ-
�υσας και διαμ�ρ�ώνεται τ� πλαίσι�
μέσα απ� τ� �π�ί� θ’ αναδει�θ�ύν �ι
νε�τερες καλλιτε�νικές δυνάμεις,
π�υ θα μετα�άλ�υν τη �υσι�γνωμία
της π�λης απ� τ� μεσ�π�λεμ� και ύ-
στερα. 

Σιγά σιγά αναπτύσσεται ένα κ�ιν�
π�υ παρακ�λ�υθεί τη δ�υλειά τ�υς
και «ελέγ�ει» τις επιδ�σεις τ�υς, μέ-
σω μιας υπ�τυπώδ�υς κριτικής π�υ
ασκείται, τ�π�θετώντας σε δεύτερη
μ�ίρα την παραδ�σιακή θεματ�γρα-
�ία και υ��λ�γία, πράγματα άλλω-
στε, π�υ τ�υ ήταν ιδιαίτερα γνωστά
σε άλλες μ�ρ�ές τέ�νης, δηλαδή
στην αγι�γρα�ία και τη λαϊκή τέ�νη.
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H Σ��λή Kαλών Tε�νών
Iδρυση και διδακτικ� πρσωπικ�, απλγισμ�ς λειτυργίας και σ�αρά πρ�λήματα της Σ�λής

T� εργαστήρι� �ωγραικής της Tέτας Mακρή. E�ελέγη καθηγήτρια την ίδια
�ρ�νιά με τ�ν συγγραέα τ�υ άρθρ�υ.

T� εργαστήρι� �αρακτικής. Λειτ�υργεί υπ� την επ�πτεία τ�υ �αράκτη – �ω-
γρά�υ �ενή Σα�ίνη (E.E.Π.).

T�υ Bαγγέλη Δημητρέα

Zωγρά��υ–Kαθηγητή της Σ��λής Kαλών Tε�νών
Θεσσαλ�νίκης

META απ� π�λλές επίμ�νες πρ�σπά-
θειες κυρίως των καλλιτε�νών και
των πνευματικών ανθρώπων της
Θεσσαλ�νίκης, ιδρύθηκε η Σ��λή
Kαλών Tε�νών ως Tμήμα τ�υ Aρι-
στ�τελεί�υ Πανεπιστημί�υ, με τ�
Π.Δ. 169/84. H Σ��λή αυτή απ�τελεί-
ται απ� τρία τμήματα: T� Tμήμα Eι-
καστικών και E�αρμ�σμένων Tε-
�νών, τ� Tμήμα M�υσικών Σπ�υδών
και τ� Tμήμα Θεάτρ�υ.

T� Tμήμα Eικαστικών και E�αρμ�-
σμένων Tε�νών, λειτ�υργεί απ� τ�
1984. T� Tμήμα αυτ� "εκίνησε σιγά
σιγά μέσα απ� π�λλές δυσκ�λίες και
τ� πρώτ� πανεπιστημιακ� έτ�ς,
1984–85, στηρί�τηκε ε" �λ�κλήρ�υ
σε καθηγητές άλλων Tμημάτων τ�υ
Πανεπιστημί�υ Θεσσαλ�νίκης.

Διδακτικ� πρσωπικ�

Oι πρώτ�ι καθηγητές π�υ δίδα"αν
είναι: Γεώργι�ς K�ντα"άκης, Aρι-
στείδης Mά$ης, Iωάννα Mανωλεδά-
κη, Πέτρ�ς Mαρτινίδης, Nίκ�ς Σα�ί-
νης και αργ�τερα � κ. Nίκ�ς Nικ�νά-
ν�ς. Zητώ συγνώμη για ενδε��μενες
παραλείψεις.

Aπ� τ� επ�μεν� έτ�ς η Σ��λή λει-
τ�ύργησε με τ�υς νε�εκλεγέντες
καθηγητές–καλλιτέ�νες, Δημήτρη
K�ντ�, Tέτα Mακρή, Bαγγέλη Δημη-
τρέα, τ�υς ιστ�ρικ�ύς της τέ�νης
Nίκη Λ�ϊ$ίδη, Eμμαν�υήλ Mαυρ�μ-
μάτη και αργ�τερα πρ�στέθηκαν �ι
καθηγητές–καλλιτέ�νες Aριστ�δ.
Θε��υλακτ�π�υλ�ς, Γιώργ�ς Mή-
λι�ς Φώτης Xατ$ηιωαννίδης, �ι κα-
θηγήτριες των θεωρητικών μαθημά-
των κ. Pεγγίνα Aργυράκη (αισθητι-
κή), η κ. Θάλεια Mαντ�π�ύλ�υ–Πα-
ναγιωτ�π�ύλ�υ (θεωρία τ�υ �ώ-

ρ�υ–Iστ�ρία αρ�ιτεκτ�νικής) και �
�ωτ�γρά��ς Γεωργ. Kατσάγγελ�ς.
Παράλειψα να ανα�έρω τ�υς γλύ-
πτες K. Δ�μπ�ύλα, Θε�δωρ� και Θ.
Παν�υργιά π�υ +�ήθησαν π�λύ τ�
εργαστήρι� γλυπτικής στα πρώτα
δύσκ�λα +ήματά τ�υ.

Πρέπει, επίσης, να π�ύμε �τι +�ή-
θησαν π�λύ τη Σ��λή �ι καλλιτέ�νες
τ�υ Eιδικ�ύ Eκπαιδευτικ�ύ Πρ�σω-
πικ�ύ (E.E.Π.), Eμμαν�υήλ Γιανναδά-
κης, Στέλι�ς K�υπέγκ�ς, Σά++ας
Kωνσταντινίδης, 0εν��ών Σα�ίνης,
Aναστάσι�ς Kυρια$�π�υλ�ς (τώρα α-
ναπληρωτής καθηγητής στ� νέ� ερ-

γαστήρι� Γυαλι�ύ), Γιώργ�ς Tσάρας
και Γιώργ�ς Δι+άρης.

Tα κυρι�τερα πρ�+λήματα π�υ α-
ντιμετωπί$ει η Σ��λή είναι:

� Kτιριακ�. Tα κτίρια π�υ διαθέτει
η Σ��λή για να καλύψει τις ανάγκες
της είναι λίγα, διασκ�ρπισμένα και
μερικά απ� αυτά είναι ακατάλληλα.
Aίθ�υσες διδασκαλίας +ρίσκ�νται
στην Πανεπιστημι�ύπ�λη (πρ�κατα-
σκευασμένα κτίρια), με μεγάλες ελ-
λείψεις και ελαττώματα. H γραμμα-
τεία της Σ��λής  +ρίσκεται στην Πα-
νεπιστημι�ύπ�λη σε απ�σταση τρια-
κ�σίων μέτρων περίπ�υ, ενώ άλλες

αίθ�υσες διδασκαλίας – εργαστήρια
+ρίσκ�νται αρκετά μακριά, στη δυτι-
κή πλευρά της π�λης, στ� Δήμ� Σταυ-
ρ�ύπ�λης. Eπίσης, αίθ�υσες διδα-
σκαλίας και η +ι+λι�θήκη της Σ��λής
+ρίσκ�νται έ"ω απ� την Πανεπιστημι-
�ύπ�λη στην �δ� Παύλ�υ Mελά.

Aυτ�ς � κερματισμ�ς δημι�υργεί
σ�+αρά πρ�+λήματα με τις πρ�σθε-
τες μετακινήσεις π�υ επι+άλλει, αλ-
λά και τη μετα��ρά μη�ανημάτων
πρ�+�λής, +ι+λίων, +�ηθητικ�ύ υλι-
κ�ύ και γενικά δημι�υργεί εμπ�δια
στη δι�ργάνωση συμπληρωματικών
παιδευτικών εκδηλώσεων.

T� εργαστήρι� �ωγραικής τ�υ Mάκη Θε�υλακτ�π�υλ�υ.
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Πρέπει να τ�νίσ�υμε επίσης �τι τα
κτίρια π�υ διαθέτει η Σ��λή  δεν ε-
παρκ�ύν. Σε μερικά εργαστήρια τις
πρωινές εργάσιμες ώρες, δημι�υρ-
γείται ένας ασ�υκτικ�ς συνωστι-
σμ�ς π�υ καθιστά την �μαλή λει-
τ�υργία τ�υς αδύνατη.

� Διδακτικ� πρ�σωπικ�. O αριθμ�ς
των διδασκ�ντων δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες της Σ��λής. H
συμπλήρωση τ�υ διδακτικ�ύ πρ�σω-
πικ�ύ, π�υ τώρα γίνεται με αργ�
ρυθμ�, πρέπει να συνε�ισθεί με γ�ρ-
γ� ρυθμ� για να ανακ�υ�ιστεί η Σ��-
λή και να διευρυνθεί περισσ�τερ�
και τ� διδακτικ� �άσμα.

� Yλικ�τε�νική υπ�δ�μή. Σ�+αρές
ελλείψεις παρ�υσιά$ει η Σ��λή  σε
κα+αλέτα, πάγκ�υς, μη�ανήματα
πρ�+�λής και διά��ρα άλλα εργα-
λεία. Aπ�υσιά$�υν επίσης και ειδικά
εργαστήρια, �πως σιδηρ�υργεί�, ερ-
γαστήρι� κατεργασίας νέων υλών,
π�υ θα +�ηθ�ύσαν σημαντικά στη
συμπλήρωση και τ�ν εκσυγ�ρ�νισμ�
των σπ�υδών. Eίναι (μάλλ�ν) ακατα-
ν�ητ� πώς μπ�ρεί να απ���ιτ�ύν
γλύπτες απ� μια Σ��λή Kαλών Tε-
�νών �ωρίς να έ��υν εργαστεί και σε
εργαστήρι� μεταλλ�τε�νίας.

Aπλγισμ�ς

Παρά τα π�λυάριθμα εμπ�δια και
κυρίως τις �ικ�ν�μικές δυσκ�λίες
π�υ αντιμετωπί$ει η Σ��λή έγιναν
και γίν�νται α"ι�λ�γες πρ�σπάθειες
για τ�ν εμπλ�υτισμ� της διδασκα-
λίας. E��υν γίνει ενδια�έρ�υσες �-
μιλίες και ελεύθερες παρεμ+άσεις –
συ$ητήσεις. Aνα�έρω τα �ν�ματα
των καλλιτε�νών και των θεωρητι-
κών π�υ μας +�ήθησαν μέ�ρι τώρα,
και $ητώ, απ� πριν συγνώμη για �π�ι-
αδήπ�τε παράλειψη. Σά++ας K�ντα-
ράτ�ς, Δημήτρης Mυταράς, Aλέκ�ς
Φασιαν�ς, Γιάννης Xαΐνης, Nέστωρ
Παπανικ�λ�π�υλ�ς, V. Veliscovic,
Pέα Στρίγγαρη (παρ�υσίαση της καλ-
λιτε�νικής εργασίας τ�υ J. Beuys)
και σε συνεργασία με τ� Tμήμα Aρ�ι-
τεκτ�νικής �ι καθηγητές Michel
Ealsmann, Marc Charpin, καθώς και
�ι Θε�δωρ�ς και Φιλ�λα�ς. Eπίσης
ετ�ιμά$εται μια π�λύ ενδια�έρ�υσα
εκδήλωση με τ�ν Γιάννη K�υνέλη.
Δέκα πέντε ��ιτητές της Σ��λής
μας θα εργαστ�ύν επί δύ� ε+δ�μά-
δες, μα$ί με άλλ�υς δέκα πέντε "έ-
ν�υς ��ιτητές υπ� την επί+λεψη –
διδασκαλία τ�υ Γιάννη K�υνέλη, και
τα έργα π�υ θα κάν�υν θα εκτεθ�ύν
για δυ� ε+δ�μάδες περίπ�υ. Πρέπει,
επίσης, να π�ύμε �τι ένας α"ι�λ�γ�ς
αριθμ�ς ��ιτητών ω�ελ�ύνται ση-
μαντικά απ� τη μετά+ασή τ�υς στις
�ώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης, �-
π�υ εργά$�νται στις Σ��λές Kαλών
Tε�νών, με τ� πρ�γραμμα Erasmus ή
και άλλα πρ�γράμματα.

Aκ�μη για τ�ν εμπλ�υτισμ� της
παρε��μενης καλλιτε�νικής παιδεί-
ας �ργανών�υμε σ�εδ�ν κάθε �ρ�ν�
εκπαιδευτικές εκδρ�μές, σε διά��-
ρες περι��ές της �ώρας, �π�υ �ι
��ιτητές έ��υν τη δυνατ�τητα να ε-
"�ικειωθ�ύν περισσ�τερ� και να με-
λετήσ�υν τα καλλιτε�νικά μνημεία.

Kάθε �ρ�ν� επίσης �ργανών�υμε
μια μεγάλη εκπαιδευτική εκδρ�μή
στ� ε"ωτερικ�, �π�υ �ι ��ιτητές μας
μπ�ρ�ύν να δ�υν απ� κ�ντά τις υ��-
τε�νικές λύσεις εν�ς έργ�υ τέ�νης
να �αρ�ύν την υψηλή π�ι�τητα με-

γάλων έργων τέ�νης, και να μελετή-
σ�υν καλύτερα την καλλιτε�νική πα-
ραγωγή �ρισμένων ιστ�ρικών περι�-
δων και καλλιτε�νικών ρευμάτων
π�υ απ�υσιά$�υν σ�εδ�ν εντελώς α-
π� την Eλλάδα.

Aς σημειωθεί �τι �ι εκπαιδευτικές
εκδρ�μές εσωτερικ�ύ �ρηματ�δ�-
τ�ύνται κατά τ� ήμισυ απ� τ� Πανε-
πιστήμι�, ενώ �ι εκδρ�μές ε"ωτερι-
κ�ύ π�υ είναι και αυτές απ�λύτως α-
ναγκαίες για την �λ�κλήρωση των
σπ�υδών δεν �ρηματ�δ�τ�ύνται κα-
θ�λ�υ. Nα πρ�σθέσ�υμε ακ�μα, �τι
τα τελευταία �ρ�νια είναι σημαντική
η (καλλιτε�νική) παρ�υσία των ��ι-
τητών μας στην π�λη. Σε τρεις εν-
δια�έρ�υσες εκθέσεις παρ�υσιά$ε-
ται κάθε �ρ�ν� η καλλιτε�νική εργα-
σία των ��ιτητών μας.

Tέλ�ς, γίνεται μια σημαντική πρ�-
σπάθεια για τη δημι�υργία περι�ε-
ρειακών καλλιτε�νικών σταθμών.
Στ�υς σταθμ�ύς αυτ�ύς θα μπ�ρ�ύν
να εργά$�νται και ενδε��μένως να
εκθέτ�υν, �ι ��ιτήτριες και �ι ��ιτη-
τές μας αλλά και �ι απ���ιτ�ι της
Σ��λής. Θα μπ�ρ�ύν έτσι να μελε-
τ�ύν καλύτερα την καλλιτε�νική πα-
ράδ�ση τ�υ τ�π�υ μας, με π�ικίλ�υς
τρ�π�υς, αντίγρα�α, απ�σπασματι-
κές σημειώσεις, αλλά και ιδι�τυπες
πρ�σεγγίσεις, λιγ�τερ� ή περισσ�τε-
ρ� πρ�σωπικές. Eτσι, καλλιτε�νικ�ί
σταθμ�ί ετ�ιμά$�νται και θα λει-
τ�υργήσ�υν –ελπί$�υμε π�λύ σύντ�-
μα– με την �ικ�ν�μική στήρι"η και
τ�ν ενθ�υσιασμ� της τ�πικής αυτ�-
δι�ίκησης, στ� Δήμ� Σιάτιστας και
στην κ�ιν�τητα Mακρυνίτσας.

Tα �σα περιγράψαμε παραπάνω
δεν μας ικαν�π�ι�ύν και θέλαμε να
κάν�υμε π�λύ περισσ�τερα απ’ αυτά
π�υ μέ�ρι τώρα κάναμε. Aυτ� δυστυ-
�ώς δεν ε"αρτάται μ�ν� απ� εμάς.
Oι πρ�σπάθειές μας πρέπει να συνε-
�ιστ�ύν για να συμ+άλλ�υν με πα-
ράλληλες σημαντικές αλλαγές τ�υ
πρ�γράμματ�ς σπ�υδών, σε μια
πραγματική π�ι�τική +ελτίωση των
σπ�υδών και σε μια διδακτική π�λλα-
πλ�τητα.

Δεν έ��υμε διάθεση να είμαστε
συνε�ώς μεμψίμ�ιρ�ι. Eίναι πάντως,
γεγ�ν�ς �τι με τη λ�γική της άμεσης
ανταπ�δ�σης ή με τη στενή ένν�ια
της «παραγωγικ�τητας» π�υ αντιμε-
τωπί$�νται �ι Σ��λές Kαλών Tε�νών
(και +έ+αια ��ι μ�ν� αυτές), είναι ε-
π�μεν� να μην �ρηματ�δ�τ�ύνται ι-
καν�π�ιητικά και �υσιαστικά να πα-
ραγκωνί$�νται. H κυρίαρ�η �ρησιμ�-
θηρική λ�γική «�ρειά$εται» +έ+αια
και στις Σ��λές Kαλών Tε�νών, κυ-
ρίως �μως ως απαραίτητ� συμπλή-
ρωμα της π�λιτιστικής +ιτρίνας, αλ-
λά δεν μπ�ρεί να τις αντιμετωπίσει
σαν να ήτανε άμεσα συνδεδεμένες
με την «παραγωγικ�τητα», άμεσα
«�ρήσιμες», και μάλιστα τώρα στην
περί�δ� των ισ�νών αγελάδων.

T� εργαστήρι� �ωγραικής τ�υ Bαγγέλη Δημητρέα.

T� εργαστήρι� γλυπτικής τ�υ Φώτη Xατ�ηιωαννίδη.

T� εργαστήρι� �ωγραικής τ�υ Γιάννη Φωκά.

Σημείωση των «Eπτά Hμερών»: Πρέπει
να τ�νισθεί �τι η εκλ�γή και παρ�υσία
καθηγητών – καλλιτε�νών στη Σ.K.T.,
π�υ δεν διατηρ�ύν λη!ιαρ�ικ�ύς ή στε-
νά καλλιτε�νικ�ύς δεσμ�ύς με την π�λη,
ενισ�ύει την καλλιτε�νική της �υσι�-
γνωμία με τη μ�νιμη εγκατάστασή τ�υς
εδώ. Πρ�κειται για κατα!ιωμέν�υς καλ-
λιτέ�νες και θα εί�ε ιδιαίτερ� ενδια�έ-
ρ�ν ως θεματική εν�τητα η παρ�υσίασή
τ�υς στ� α�ιέρωμα αυτ�, απ� κ�ιν�ύ με
τ�υς Θεσσαλ�νικείς συναδέλ��υς, αν
δεν υπήρ�αν τα δεσμευτικά περιθώρια
τ�υ �ώρ�υ
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H γενιά
τ�υ μεσ�π�λέμ�υ

Xαρακτηριστικ	 της είναι

τ� ανε�άρτητ� και πρ�σωπικ	 στ�ι�εί�

Στάθης Λ	γ	θέτης. «E64, 28X1966». (Mικτή τε�νική, λαμαρίνα, πανί, σύρμα,
λάδι, 147X116 εκ. Δημ	τική Πινακ	θήκη Θεσσαλ	νίκης). H �ωγρα�ική τ	υ Λ	-
γ	θέτη (1925 – 1997) δεν περι	ρί�εται σε κανένα απ" τα παραδ	σιακά πλαί-
σια. T	 έργ	 τ	υ διακρίνεται για την έκταση των πειραματισμών αλλά και την
τ"λμη.

T�υ Xρύσανθ	υ A. Xρήστ	υ

Oμ�τιμ�υ καθηγητή της Iστ�ρίας της Tέ�νης –
Aκαδημαϊκ�ύ

ZΩΓPAΦIKH τ�υ εικ�στ�ύ αιώνα πε-
ρισσ�τερ� η �ωγρα�ική της Θεσσα-
λ�νίκης ή πι� σωστά της B�ρειας
Eλλάδας, α��ύ π�λύ λίγα �ν�ματα έ-
!�υμε απ� τ�ν δέκατ� ένατ� αιώνα,
διακρίνεται για την έκταση των ανα-
�ητήσεών της και τ�ν !αρακτήρα της
πρ�σ��ράς της. Mε δημι�υργ�ύς
δασκάλ�υς αυτ�ύς π�υ έρ!�νται
στ�ν κ�σμ� τις πρώτες δεκαετίες
τ�υ αιώνα μας, μας δίνει μερικές απ�
τις πι� !αρακτηριστικές και σημαντι-
κές πρ�σπάθειές της με αυτ�ύς τ�υ
μεσ�π�λέμ�υ. Kαλλιτέ!νες π�υ έρ-
!�νται στ�ν κ�σμ� την περί�δ�
1922–1940, �πως και των !ρ�νων τ�υ
π�λέμ�υ και της κατ�!ής ώς περί-
π�υ τ� 1945. O,τι κάνει μεγαλύτερη
εντύπωση με την καλλιτε!νική δημι-
�υργία των δημι�υργών αυτής της
γενιάς είναι η π�λλαπλ�τητα των α-

να�ητήσεων και � πλ�ύτ�ς των δια-
τυπώσεων, η κατ�!ή των τύπων της
παράδ�σης και η επα�ή τ�υς με �-
λες τις κατευθύνσεις της σύγ!ρ�νης
τέ!νης. Kαι περισσ�τερ� απ� �τιδή-
π�τε άλλ�, η ελεύθερη έρευνα και η
επι#�λή καθαρά πρ�σωπικών τύπων.
Eτσι, ακ�μη και στις περιπτώσεις
στις �π�ίες η μια ή η άλλη πρ�σπά-
θεια κινείται στ� πλαίσι� εν�ς γνω-
στ�ύ ρεύματ�ς, είναι πάντα τα ανε-
$άρτητα και πρ�σωπικά στ�ι!εία π�υ
δεν α�ήν�υν καμιά αμ�ι#�λία για
την επίμ�νη ανα�ήτηση και τ�ν πρ�-
σωπικ� μ�!θ�. 

Nέα !ρησιμ�π�ίηση γνωστών τύ-
πων και νέ�ι συνδυασμ�ί τε!νικών
και υλικών, πρ�σωπική α$ι�π�ίηση α-
ντιθετικών στυλιστικών στ�ι!είων
και έντα$ή τ�υς στην ατ�μική έρευ-
να και την πρ�σωπική ερμηνεία των
συναντήσεών τ�υς. Σε καλλιτέ!νες
�λων των κατευθύνσεων παραστατι-
κών και α�ηρημένων, σ�υρρεαλιστι-

Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Nίκ	ς Σα�ίνης. «Περίπ	λ	ς», 1974. (Φωτ	ευαίσθητ	 139X207 εκ.). O Σα�ίνης (1924 – 1989) ε
γ	ύμενη με την επ"μενη γενιά. Mαθητής τ	υ Xρ. Λε�άκη, δίδα%ε στην Π	λυτε�νική Σ�	λή
�νών Θεσσαλ	νίκης. O Σα�ίνης θεωρείται ως δάσκαλ	ς των περισσ"τερων απ" τ	υς νε"τερ
κ" τ	υ έργ	 κινείται μέσα στ	 πλαίσι	 των ε%πρεσι	νιστικών τάσεων.

Aπ"στ	λ	ς Kιλεσσ"π	υλ	ς. «Nε�έλωμα» 1993 (λάδι 130X140 εκ.). Eίναι έργ	 απ" τ	ν κύκλ	 
�ετυπικές πραγματικά πρ	�ητικές «εικ"νες» συμπαντικής δράσεως αναδύ	νται μέσα απ"
�ρήση τ	υ �ρώματ	ς.
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είναι 	 �ωγρά�	ς π	υ συνδέει την πρ	η-
λή και στη συνέ�εια στη Σ�	λή Kαλών Tε-
ερ	υς καλλιτέ�νες της π"λης. T	 εικαστι-

	 των «K	σμικών T	πίων» "π	υ αρ-
" μια εκρηκτική δ	μή και ιδι"τυπη

Λ	υκάς Bενετ	ύλιας. «Oδ"ς Δωδεκανήσ	υ», 1980. (Aκριλικ", 54X75 εκ.). O Bενετ	ύλιας (1930 – 1984) εμπνέεται κυρίως απ" τ	
αστικ" περι&άλλ	ν της Θεσσαλ	νίκης. Ωστ"σ	, τα τ	π	γρα�ικά στ	ι�εία μέσα στ	 έργ	 τ	υ δεν �ρησιμ	π	ι	ύνται για τ	ν τ	-
πικ" πρ	σδι	ρισμ" τ	υ θέματ	ς. Eίναι �	ρείς ιστ	ρικών και συμ&	λικών α%ιών. Eπίσης, η άσκηση κ	ινωνικής κριτικής είναι εμ-
�ανής σε π	λλά έργα τ	υ.

Στέλι	ς Mαυρ	μάτης, «Σύνθεση». Mικτή τε�νική (0,50X0,62), 1983. Tα τρένα και η ατμ"σ�αιρα π	υ τα περι&άλλει είναι τ	 πρ	σ�ιλές
θέμα τ	υ Mαυρ	μάτη. Γι’ αυτ" έ�ει �αρακτηρισθεί και είναι περισσ"τερ	 γνωστ"ς, ως «	 �ωγρά�	ς των τρένων». Kαι "πως έ�ει επι-
σημανθεί, τ	 θέμα τ	υ αυτ" ε%ελίσσεται συνε�ώς και με τ	 �ρ"ν	 απ	κτά π	ικίλες ένν	ιες και σημασίες. Στην καλλιτε�νική π	ρεία
τ	υ Mαυρ	μάτη υπάρ�	υν και άλλα θέματα, "μως λιγ"τερ	 γνωστά. Πρ"σ�ατα (14–23 I	υνί	υ ’96) παρ	υσίασε τη σειρά «AIΓYΠTOΣ»
στην Aίθ	υσα Eκδηλώσεων N	μαρ�ίας Πέλλας στην Eδεσσα. Yστερα απ" πρ"σκληση η έκθεση αυτή παρ	υσιάστηκε στ	 Kάιρ	 (15
Δεκ. ’96 – 15 Φε&. ’97) στα πλαίσια της 6ης Mπιενάλε. Για την εν"τητα τρένα και σιδηρ	δρ	μικ	ί σταθμ	ί υπάρ�ει σ�ετικ" δημ	σίευ-
μα τ	υ K. Aνδρ	υλιδάκη στ	 α�ιέρωμα των «EΠTA HMEPΩN» «Eλληνικ	ί σιδηρ"δρ	μ	ι», 15 Oκτ. ’95.
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Συνέ�εια απ" την 16η σελίδα

κών και ντανταϊστικών, δημι�υργών
τ�υ !ρώματ�ς και άλλων της γραμ-
μής, αυτών π�υ ενδια�έρ�νται για
τα περι#άλλ�ντα και αυτών π�υ πρ�-
τιμ�ύν τα δρώμενα – Environements
και Happenings) έ!�υμε πάντα την ε-
λεύθερη ανα�ήτηση π�υ παί�ει καθ�-
ριστικ� ρ�λ�.

Σα�ίνης – Λ�γ�θέτης

Kαι μια π�λύ σύντ�μη επισκ�πηση
των δημι�υργών της γενιάς αυτής
δεν μπ�ρεί παρά να έ!ει σαν α�ετη-
ρία της τ�ν Nίκ� Σα�ίνη (1924–1989),
μια πραγματική γέ�υρα ανάμεσα
στην πρ�ηγ�ύμενη και την επ�μενη
γενιά. Δημι�υργ�ς και δάσκαλ�ς, κα-
θηγητής στην Π�λυτε!νική Σ!�λή
τ�υ Aριστ�τελεί�υ Πανεπιστημί�υ
και στη συνέ!εια στη Σ!�λή Kαλών
Tε!νών Θεσσαλ�νίκης � Σα!ίνης,
μαθητής τ�υ Xρήστ�υ Λε�άκη και
δάσκαλ�ς των περισσ�τερων απ�
τ�υς νεώτερ�υς, διακρίνεται για την
έκταση των ανα�ητήσεών τ�υ και
την εκ�ραστική δύναμη των διατυ-
πώσεών τ�υ. Mε ενδια�έρ�ντα για
�λες τις θεματ�γρα�ικές περι�!ές
και με πρ�σπάθειες τ�σ� στις παρα-
δ�σιακές �σ� και στις νεώτερες τά-
σεις, τις παραστατικές, τις α�ηρημέ-
νες και τις μικτές κατευθύνσεις μας
έ!ει δώσει έργα π�υ επι#άλλ�νται με
τ�ν εκ�ραστικ� πλ�ύτ� και τη �ω-
γρα�ική τ�υς αλήθεια. 

Στ� πλαίσι� περισσ�τερ� των ε$-
πρεσι�νιστικών τάσεων η �ωγρα�ική
τ�υ επι#άλλεται με την π�ι�τητα της
γραμμής και την εκ�ραστική δύναμη
τ�υ !ρώματ�ς. Στ�υς δημι�υργ�ύς
της Θεσσαλ�νίκης ανήκει και � Στά-
θης Λ�γ�θέτης (1925–1997)) αν και
�ει τα τελευταία !ρ�νια και εργά�ε-
ται στην Aθήνα. Eνας καθαρά πρ�-
σωπικ�ς δημι�υργ�ς π�υ διακρίνε-
ται για την έκταση των πειραματι-
σμών τ�υ και την τ�λμη των διατυ-
πώσεών τ�υ. Γιατί � Λ�γ�θέτης π�υ
θυσίασε την επιστήμη στην τέ!νη
–σπ�ύδασε γιατρ�ς και ασ!�λήθηκε
και με τη μ�υσική– και α��σιώθηκε
στη �ωγρα�ική, δεν περι�ρί�εται σε
κανένα απ� τα παραδ�σιακά πλαίσια.
Xρησιμ�π�ιεί νέα υλικά και νέες τε-
!νικές για να εκ�ράσει νέες ανησυ-
!ίες, κατα�εύγει σε πρ�σωπικ�ύς
συνδυασμ�ύς και κάθε είδ�υς επι-
ν�ήσεις, π�υ δίν�υν στις πρ�σπάθει-
ές τ�υ εκπληκτικές εκ�ραστικές
πρ�εκτάσεις. 

Mε τ� σκίσιμ� και τ� κάψιμ� τ�υ
μ�υσαμά, με τ� #άψιμ� τ�υ σε π�λ-
λές περιπτώσεις και με την παρεμ-
#�λή τ�υ ίδι�υ τ�υ εαυτ�ύ τ�υ σε
!αρακτηριστικές πρ�σπάθειες συν-
δυά�ει τ�ν α�ηρημέν� ε$πρεσι�νι-
σμ� με την τέ!νη τ�υ σώματ�ς και
δίνει έργα, πραγματικά Menento
Mori, π�υ συγκλ�νί��υν τ�ν θεατή.
Περι#άλλ�ντα και δρώμενα παραδ�-
σιακά στ�ι!εία και πειραματικ�ί τύ-
π�ι απ�δεικνύ�υν τ�ν πλ�ύτ� της
μ�ρ��πλαστικής �αντασίας τ�υ Λ�-
γ�θέτη.

M�σ�ίδης – Nάτση

T�ν πι� σημαντικ� γυμν�γρά�� �-
!ι μ�ν� της #�ρει�ελλαδίτικης αλλά
�λης της ελληνικής �ωγρα�ικής έ-
!�υμε με τ�ν Παύλ� M�σ�ίδη (1927).
Kαλλιτέ!νης π�υ έ!ει πάντα σαν α-

�ετηρία την �πτική πραγματικ�τητα,
� M�σ!ίδης !ρησιμ�π�ιεί στις πι�
!αρακτηριστικές τ�υ πρ�σπάθειες
τ� γυναικεί� γυμν� για να εκ�ράσει
κάθε είδ�υς ανα�ητήσεις τ�υ. Xωρίς
να ενδια�έρεται ιδιαίτερα για τ� γυ-
μν� σαν ερωτική πρ�κληση τ� μετα-
�ρά�ει σε σύν�λ� π�υ διακρίνεται
για την π�ι�τητα τ�υ σ!εδί�υ και την
εσωτερικ�τητα τ�υ !ρώματ�ς. 

Mε τη !ρησιμ�π�ίηση παραπληρω-
ματικών θεμάτων διακριτικά πάντα
κατ�ρθώνει να τ�υ δίνει συμ#�λικές
μετα��ρικές και άλλες εκ�ραστικές
πρ�εκτάσεις. Eτσι, με ένα λ�υλ�ύδι
τ� κάνει αλληγ�ρία της άν�ι$ης, με
ένα δρεπάνι τ�υ θέρ�υς, με ένα στα-
�ύλι τ�υ �θιν�πώρ�υ και με $ερά
κλαδιά τ�υ !ειμώνα. Aλλά σε καμία
περίπτωση δεν είναι τα θεματικά
στ�ι!εία �σ� η ρευστ�τητα των περι-
γραμμάτων και � !αρακτήρας τ�υ
πάντα συγκρατημέν�υ !ρώματ�ς
π�υ μετα#άλλ�υν τ� γυναικεί� γυ-
μν� σε καθαρά π�ιητική �ωνή.

Mια άλλη !αρακτηριστική πρ�σπά-
θεια έ!�υμε με τ� έργ� της Kλει�ύς
Nάτση (1929) π�υ κατ�ρθώνει να
συνδυά�ει παραστατικά και α�ηρη-
μένα στ�ι!εία για να �λ�κληρώσει
τις πρ�θέσεις της. Mε ενδια�έρ�ντα
για �λες τις θεματ�γρα�ικές περι�-
!ές !ρησιμ�π�ιεί μ�ρ��πλαστικ�
λε$ιλ�γι�, π�υ ανταπ�κρίνεται πε-
ρισσ�τερ� για κάθε θέμα και κατ�ρ-
θώνει να δώσει μια �ωγρα�ική π�υ ε-
πι#άλλεται με την πληρ�τητα και την
εκ�ραστική της δύναμη. Mε την έμ-
�αση στα ρεαλιστικά !αρακτηριστι-
κά, στην πρ�σωπ�γρα�ία και την ι-
δεαλιστική ανύψωση, στα μυθ�λ�γι-
κά και αλληγ�ρικά της θέματα, ένα
περισσ�τερ� μικτ� λε$ιλ�γι�, συν-
δυασμ� παραστατικών και α�ηρημέ-
νων τύπων, δίνει έργα π�υ δ�ν�ύ-
νται απ� εσωτερικές δυνάμεις. T� ι-
διαίτερ� !αρακτηριστικ� της εκ�ρα-
στικής της γλώσσας είναι πάντα η
έμ�αση στις �ωγρα�ικές α$ίες στ�
ρ�λ� των τ�νικών δια#αθμίσεων και
τ� !αρακτήρα τ�υ !ώρ�υ, π�υ πλ�υ-
τί��υν τα έργα της με αμεσ�τητα και
εκ�ραστική δύναμη.

Bενετ�ύλιας
– Zερ�	π�υλ�ς

Mια άλλη σημαντική πρ�σπάθεια
έ!�υμε με τ� έργ� τ�υ Λ�υκά Bενε-
τ�ύλια (1930-1964), καλλιτέ!νη π�υ
#ασί�εται στην ε$ωτερική πιστ�τητα,
τα ασκητικά !ρώματα και την έμ�α-
ση στ� �υσιαστικ�. Σε !αρακτηριστι-
κές πρ�σπάθειές τ�υ, γωνιές της
Θεσσαλ�νίκης, με κάθε είδ�υς �ικ�-
δ�μήματα, �πως και σε νεκρές �ύ-
σεις είναι πάντα ένα είδ�ς εσωτερι-
κής μ�να$ιάς π�υ δίνει τ�ν τ�ν�. Πά-
ντα κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τ� με-
λετημέν� σ!έδι� και η αυστηρή �ρ-
γάνωση, η πρ�σεκτική απ�δ�ση τ�υ
!ώρ�υ και η απ��υγή των παραπλη-
ρωματικών ανεκδ�τ�λ�γικών τύπων.
Xωρίς να ενδια�έρεται ιδιαίτερα για
την ανθρώπινη μ�ρ�ή, μας δίνει με
τ�ν αστικ� !ώρ� ακ�μη και στ�ι!εί�
κ�ινωνικής κριτικής, την εγκατάλει-
ψη, την απ�μ�νωση, τ� εσωτερικ� α-
διέ$�δ�. 

Mε τη συν�πτική απ�δ�ση τ�υ !ώ-
ρ�υ τα συνήθως #αριά !ρώματα και
τ�ν θεματικ� ασκητισμ� υπ�#άλλε-
ται μια ατμ�σ�αιρα απαισι�δ��η,
π�υ σ!ετί�εται και με #ιωματικά

Γιώργ	ς K	ντα%άκης «Γκρί�	ς ύπν	ς», 1984. (Mικτή τε�νική 100X100 εκ. Δη-
μ	τική Πινακ	θήκη Θεσσαλ	νίκης). O K	ντα%άκης, �ωγρά�	ς ε%πρεσι	νιστι-
κών τάσεων, έ�ει ιδιαίτερη πρ	τίμηση στ	 ανθρώπιν	 σώμα και τ	 μ	ρ�	-
πλαστικ" τ	υ λε%ιλ"γι	 &ασί�εται στις τ	νισμένες παραμ	ρ�ώσεις.

Παύλ	ς M	σ�ίδης «Γυμν" γ	νατιστ"», 1975 (λάδι 45X31 εκ.). O M	σ�ίδης
(Kα&άλα 1927) άρ�ισε να �ωγρα�ί�ει στ	 εργαστήρι τ	υ Π. Pέγκ	υ και εργά-
στηκε ως &	ηθ"ς τ	υ σε π	λλές τ	ι�	γρα�ίες. Συνέ�ισε σπ	υδές στ	 ε%ωτε-
ρικ" και εμ�ανίστηκε με πρώτη έκθεση τ	 1959. Θεματ	γρα�ικά, η πλέ	ν
γνωστή και �αρακτηριστική πρ	σπάθεια τ	υ M	σ�ίδη είναι τ	 γυναικεί	 γυ-
μν" στ	 	π	ί	 δίνει συμ&	λικές, μετα�	ρικές και άλλες εκ�ραστικές πρ	ε-
κτάσεις. «Mια λεπτή νέα γυναίκα, καλή και ευειδής, συνε�ώς παρελαύνει – με
παραλλαγές, παντ	τειν" "ραμα... T	 γυναικεί	 κ	ρμί %απλώνει στ	 ντι&άνι ή
σε μπαλκ"νι, ημίγυμν	, απ	λαμ&άνει την μετά τ	 λ	υτρ" ευε%ία. T	 περι&άλ-
λ	ν "νειρ	 διπλωμέν	 στ’ "νειρ	» σημειώνει για τ	ν M	σ�ίδη 	 Hλ. Πετρ"-
π	υλ	ς π	υ έγραψε αρκετά κείμενα. H έκδ	σή τ	υ σε σώμα, μα�ί με τα άλλα
για Θεσσαλ	νικείς καλλιτέ�νες, θα εί�ε ενδια�έρ	ν.
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στ�ι!εία. Σε μια δια��ρετική κατεύ-
θυνση κινείται η �ωγρα�ική τ�υ Σω-
τήρη Zερ!�π�υλ�υ (1934) π�υ #ασί-
�εται στ� συνδυασμ� παραδ�σιακών
και νέων τάσεων. Eτσι άλλ�τε #ασί-
�εται στα αντιθετικά !ρώματα τ�υ
ε$πρεσι�νισμ�ύ και άλλ�τε στα κ�ν-
στρ�υκτι#ιστικά-κατασκευαστικά
στ�ι!εία για να δώσει δια��ρετικές
καταστάσεις και πρ�σεγγίσεις. Aκ�-
μη σε μια σειρά έργων τ�υ α$ι�π�ιεί
!αρακτηριστικά της Π�π Aρτ και σε
άλλα της γεωμετρικής α�αίρεσης με
την έμ�αση στ�ν κύκλ� και τ� τε-
τράγων� για να εκ�ράσει τ�ν ίδι�
τ�ν δυϊσμ� τ�υ κ�σμ�υ. Xρησιμ�π�ι-
εί επίσης και τις καθαρά πλαστικές
α$ίες για να �τάσει σε μια πλαστικ�-
�ωγρα�ική με ε$αιρετικές εκ�ραστι-
κές πρ�εκτάσεις. Mε την καλλιτε!νι-
κή τ�υ δημι�υργία έ!�υμε πάντα ένα
είδ�ς υπαρ$ιακής αγωνίας π�υ μετα-
�έρεται στ�ν θεατή με την αμεσ�τη-
τα και την εσωτερική αλήθεια τ�υ
μ�ρ��πλαστικ�ύ ιδιώματ�ς.

Mαυρ�μάτης
–Παπανάκ�ς

Π�λυτε!νίτης � Στέλι�ς Mαυρ�μά-
της (1930) ασ!�λείται περισσ�τερ�
με τη �ωγρα�ική αλλά μας έ!ει δώ-
σει και έργα στη γλυπτική με τη !ρη-
σιμ�π�ίηση τ�υ μετάλλ�υ κυρίως.
Eνα απ� τα καθ�ριστικά !αρακτηρι-
στικά της �ωγρα�ικής τ�υ γλώσσας
είναι η απασ!�λησή τ�υ με τ� θέμα
τρέν� και σιδηρ�δρ�μικ�ς σταθμ�ς,
με τ� �π�ί� μετα�έρει στ�ν θεατή
παιδικά #ιώματα και πρ�σωπικές συ-
ναντήσεις. Mε τα σταματημένα τρέ-
να και τ�υς έρημ�υς σιδηρ�δρ�μι-
κ�ύς σταθμ�ύς, τα σήματα και τις σι-
δηρ�τρ�!ιές δεν εκ�ρά�εται μ�ν�
μια μ�νιμη τάση �υγής αλλά και μια
εντύπωση αδιε$�δ�υ. Aλλά κ�ντά σ’
αυτά ή και μα�ί με αυτά δίνει ιδιαίτε-
ρη έμ�αση στ� !ώρ� και μας δίνει
και σύν�λα στα �π�ία σημαντικ� ρ�-
λ� παί�ει και η σιν�ϊαπωνική καλλι-
γρα�ία. Eτσι, σε π�λλές απ� τις τε-
λευταίες πρ�σπάθειές τ�υ έ!�υμε
μια �ωγρα�ική με καθαρά π�ιητικές
πρ�εκτάσεις. T�πι�γρά��ς περισσ�-
τερ� � Φώνης Z�γλ�πίτης (1930) δεν
περι�ρί�εται σε μια απλή μετα��ρά
της �πτικής πραγματικ�τητας στη
�ωγρα�ική τ�υ. 

Eπι!ειρεί και κατ�ρθώνει στις πι�
!αρακτηριστικές τ�υ πρ�σπάθειες
να μετα�έρει στ�ν θεατή τ�ν ιδιαί-
τερ� !αρακτήρα και τ� εσωτερικ�
περιε!�μεν� τ�υ �υσικ�ύ !ώρ�υ.
Kαι είναι περισσ�τερ� τα τ�πία της
Xαλκιδικής τα �π�ία έ!ει #ιώσει και
τα �π�ία δίνει με μια περι�ρισμένη
σ!ηματ�π�ίηση και με την έμ�αση
στ� τυπικ� π�υ πλ�υτί��υν με ε$αι-
ρετικές εκ�ραστικές πρ�εκτάσεις τη
�ωγρα�ική τ�υ. Eτσι έ!�υμε μια κα-
θαρά π�ιητική μετάπλαση της αντι-
κειμενικής πραγματικ�τητας, π�υ
#ασί�εται στις τ�νικές δια#αθμίσεις,
τη μελετημένη �ργάνωση και τ�
συνδυασμ� σ!εδιαστικών και !ρωμα-
τικών α$ιών. Σε π�λλές περιπτώσεις
τα τ�πία τ�υ Z�γλ�πίτη πρ�δίν�υν
την εσωτερική επα�ή και την αγάπη
τ�υ για τα θέματα π�υ �ωγρα�ί�ει.
Σε μια δια��ρετική κατεύθυνση μας
μετα�έρει η �ωγρα�ική τ�υ Πάν�υ
Παπανάκ�υ (1930) π�υ ενδια�έρεται
περισσ�τερ� για τ�ν αστικ� !ώρ�.

Σπίτια και καταστήματα, γρα�ικές
γωνιές και γνωστές γειτ�νιές είναι
συνήθως τα θέματα π�υ τ�ν ενδια-
�έρ�υν. Kαι έ!ει πάντα σαν α�ετη-
ρία τ�υ την αντικειμενική πραγματι-
κ�τητα την �π�ία δίνει με ενέργεια
και εκ�ραστική αλήθεια. 

Παρεμ#άλλει σε π�λλές περιπτώ-
σεις και την ανθρώπινη μ�ρ�ή έ-
ντ�να σ!ηματ�π�ιημένη για να δώ-
σει και κάτι απ� την ίδια την ιδιαί-
τερη ατμ�σ�αιρα των θεμάτων
τ�υ. Mε τη μελετημένη �ργάνωση
και τ� ε$αιρετικ� σ!έδι�, τα συ-
γκρατημένα και συνεργα��μενα
!ρώματα και τη συν�πτική απ�δ�-
ση τ�υ !ώρ�υ δίνει σύν�λα π�υ δεν
α�ήν�υν αδιά��ρ� τ�ν θεατή με
την εσωτερικ�τητα και την εκ�ρα-
στική τ�υς αλήθεια. Mια άλλη !α-
ρακτηριστική περίπτωση έ!�υμε με
τ�ν K. Δημητριάδη (1931) π�υ έ!ει
ασ!�ληθεί ιδιαίτερα με τη γιγαντ�-
α�ίσα και τη σκην�γρα�ία. 

Πρ�κειται για έναν καλλιτέ!νη
στ�ν �π�ί� είναι �ανερή η απασ!�-
λησή τ�υ με τη γιγαντ�α�ίσα και στη
�ωγρα�ική τ�υ και � �π�ί�ς ενδια-
�έρεται ιδιαίτερα τ�σ� με την αν-
θρώπινη μ�ρ�ή �σ� και ειδικά με τ�
ανθρώπιν� πρ�σωπ�. Mε τη σ!ημα-
τ�π�ίηση και την απ�σπασματικ�π�ί-
ηση μερικές απ� τις πι� !αρακτηρι-
στικές τ�υ πρ�σπάθειες παρ�υσιά-
��νται σαν εικ�νες της απαισι�δ�-
$ίας. Mε συ!νά παρεμ#�λή παραπλη-
ρωματικών θεμάτων, ακ�μη και η αν-
θρώπινη μ�ρ�ή κερδί�ει και νέες ει-

καστικές πρ�εκτάσεις, με κυρίαρ��
έναν περισσ�τερ� απαισι�δ��� λιγ�-
τερ� ή περισσ�τερ� τ�ν�.

Γ�υναρίδης
– K�ντα�άκης

Στ�υς B�ρει�ελλαδίτες �ωγρά-
��υς αν και �ει π�λλά !ρ�νια τώρα
στην Aθήνα ανήκει και � Δανιήλ Γ�υ-
ναρίδης (1934) ένας απ� τ�υς πι�
σημαντικ�ύς δημι�υργ�ύς αυτής
π�υ θα μπ�ρ�ύσαμε να π�ύμε �ικ�-
λ�γικής διάστασης στη νε�ελληνική
τέ!νη. H �ωγρα�ική τ�υ Γ�υναρίδη
π�υ μπ�ρεί να #ρει μια θέση στ�
πλαίσι� εν�ς καθαρά πρ�σωπικ�ύ
σ�υρεαλισμ�ύ, διακρίνεται για την
�$ύτητα τ�υ σ!εδί�υ, τ�ν πρ�#λη-
ματ�–!ώρ� και τη δύναμη υπ�#�λής
τ�υ !ρώματ�ς. Σε !αρακτηριστικά
σύν�λά τ�υ �πως αυτά της τσιμε-
ντ�π�ιημένης Aθήνας με τα στα!τιά
�ικ�δ�μήματα, την απ�υσία ανθρώ-
πινης μ�ρ�ής και την έμ�αση στ�
�υσιαστικ�, συνδυά�εται κριτική διά-
σταση και �ικ�λ�γική συνείδηση.
Aνάλ�γα στ�ι!εία έ!�υμε και σε άλ-
λες σειρές τ�υ με τ� νέ��ς των π�-
λεων, τ�υς �γκ�υς των απ�ρριμμά-
των έ!�υμε τα ίδια στ�ι!εία. Πάντως
δεν είναι τ�σ� τα θεματικά στ�ι!εία
�σ� η π�ι�τητα τ�υ σ!εδί�υ και η
δύναμη υπ�#�λής τ�υ !ρώματ�ς μα-
�ί με τ� σκ�πιμα ακαθ�ριστ� !ώρ�,
π�υ πλ�υτί��υν με κάθε κατηγ�ρίας
εκ�ραστικές πρ�εκτάσεις τη �ωγρα-
�ική τ�υ. Mε τ�ν Γιώργ� K�ντα�άκη
(1935) έ!�υμε ένα καλλιτέ!νη ε$-

πρεσι�νιστικών τάσεων και πρ�σω-
πικών τύπων. A�ετηρία της καλλιτε-
!νικής δημι�υργία τ�υ K�ντα$άκη
είναι τ� ανθρώπιν� σώμα και η ιδιαί-
τερη πρ�τίμηση στ� γυναικεί� γυμν�
τ� μ�ρ��πλαστικ� τ�υ λε$ιλ�γι� #α-
σί�εται στις τ�νισμένες παραμ�ρ�ώ-
σεις και τ�ν ακαθ�ριστ� !ώρ�, τα
σύν�λά τ�υ διακρίν�νται για τις πε-
ρισσ�τερ� δραματικές πρ�εκτάσεις
τ�υ. Xωρίς να περι�ρί�εται σε γνω-
στ�ύς τύπ�υς � K�ντα$άκης !ρησι-
μ�π�ιεί τις τ�νισμένες παραμ�ρ�ώ-
σεις με τις δια��ρετικές κλίμακες
για τα διά��ρα τμήματα τ�υ σώμα-
τ�ς με ε$αιρετικά εκ�ραστικά απ�-
τελέσματα. Kαι είναι τ� ε$ωτερικ�
πάθ�ς και η #ιαι�τητα των μ�ρ�ών,
π�υ δίν�υν στη �ωγρα�ική τ�υ μα�ί
με την αντιθετική !ρησιμ�π�ίηση
των !ρωμάτων και την έμ�αση στις
πλαστικές α$ίες αμεσ�τητα και εκ-
�ραστική δύναμη.

Mανωλεδάκη – Λα�άς

Στις πρ�εκτάσεις της �ωγρα�ικής
τ�υ Xρήστ�υ Λε�άκη κινείται η �ω-
γρα�ική της Iωάννας Mανωλεδάκη-
Λα&αρίδη (1935) π�υ !ρησιμ�π�ιεί έ-
να περισσ�τερ� πρ�σωπικ� α�ηρη-
μέν� λε$ιλ�γι�. Στ� πλαίσι� τ�υ α�η-
ρημέν�υ ε$πρεσι�νισμ�ύ η �ωγρα�ι-
κή της Mανωλεδάκη διακρίνεται για
την εκ�ραστική δύναμη τ�υ !ρώμα-
τ�ς και τ�ν επεκτατικ� !ώρ�. Στις
πι� !αρακτηριστικές της πρ�σπάθει-
ες η Mανωλεδάκη δίνει κ�σμ�υς σε
κίνηση και αναδημι�υργία, σε σύν�-
λα π�υ διακρίν�νται για τη νευρική
πινελιά, την έμ�αση στ�υς μεγάλ�υς
�γκ�υς και την έμ�αση στ� �υσια-
στικ�. 

Mε ιδιαίτερη πρ�τίμηση για τα #α-
ριά περισσ�τερ� σκ�τεινά !ρώματα
η �ωγρα�ική της επι#άλλεται με τη
στι#αρ�τητα και τη δύναμη υπ�#�-
λής της εκ�ραστικής της γλώσσας.
Λ�γ�τέ!νης και �ωγρά��ς, κριτικ�ς
της τέ!νης και δημι�υργ�ς με π�λλά
ενδια�έρ�ντα � Kώστας Λα�άς
(1936) μας έ!ει δώσει μια �ωγρα�ική
π�υ #ασί�εται στην αυστηρή �ργά-
νωση, τα ασκητικά !ρώματα, τη σ!η-
ματ�π�ίηση των μ�ρ�ών και την έμ-
�αση στ� �υσιαστικ�. 

Mε #ασικά θέματα, π�υλιά, πλ�ία,
π�ρτες και ανθρώπινες μ�ρ�ές επι-
διώκει και κατ�ρθώνει να επι#άλλει
τ� τυπικ� στ� ειδικ� και τ� καθ�λικ�
στ� ατ�μικ�. Mε τη μνημειακ�π�ίηση
των μ�ρ�ών και την ασκητικ�τητα
τ�υ !ρώματ�ς κατ�ρθώνει να δώσει
τ� εσωτερικ� περιε!�μεν� και τ�
δια!ρ�νικ� !αρακτήρα των θεμάτων
τ�υ. Στην ίδια γενιά ανήκ�υν η Kαίτη
Θε�δώρ�υ και η Kαίτη Σταυρ�ύδη
για τις �π�ίες μας λείπ�υν #ι�γρα�ι-
κά στ�ι!εία, �πως μας λείπ�υν και
για άλλ�υς δημι�υργ�ύς της ίδιας
γενιάς.

Kαλλιτέ�νες 1940–44
Λίγα λ�για μπ�ρ�ύν να πρ�στε-

θ�ύν και για καλλιτέ!νες της επ�!ής
τ�υ π�λέμ�υ και της κατ�!ής, δηλα-
δή της περι�δ�υ 1940–1944. Σ’ αυ-
τ�ύς ανήκ�υν δημι�υργ�ί σαν τ�ν
Aλέ�ανδρ� Iσαρη (1941), ε$αιρετικ�
σ!εδιαστή π�υ κινείται στ� κλίμα ε-
ν�ς πρ�ωπικ�ύ παραμ�ρ�ωτικ�ύ
σ�υρεαλισμ�ύ με ε$αιρετικές εκ-
�ραστικές πρ�εκτάσεις. O Aπ�στ�-

Σωτήρης Zερ&"π	υλ	ς «Xωρίς τίτλ	» 1984 (μικτή τε�νική – κ	λά� 120X90 εκ.
Δημ	τική Πινακ	θήκη Θεσσαλ	νίκης). Mαθητής τ	υ Λε�άκη 	 Zερ&"π	υλ	ς,
κινήθηκε στις σύγ�ρ	νες ανα�ητήσεις για να καταλή%ει στ	ν α�ηρημέν	 ε%-
πρεσι	νισμ", κάν	ντας «μικτή τε�νική».

Συνέ�εια στην 20ή σελίδα
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Kώστας Λα�άς. Eργ	 (μικτή τε�νική 100X70 εκ.) απ" τ	ν κύκλ	 «Mετείκασμα
Mεταίσθημα», 1994. «Γ	ητευτικά αινιγματικ"ς 	 Kώστας Λα�άς, κυρίαρ�	ς
μιας αισθησιακής �ρωματικής υπερ	πλίας, παρ"τι ιδιαίτερα λιτ"ς, έως ασκη-
τικ"ς, θα έλεγα, στη �ρήση των εκ�ραστικών τ	υ μέσων, αυτ	αναιρ	ύμεν	ς
"�ι για λ"γ	υς εντυπωσιασμ	ύ, αλλά για να μπ	ρεί να γ	νιμ	π	ιεί απ	τελε-
σματικά τις εσωτερικές τ	υ αμ�ι&	λίες, ενί	τε κρυ�"ς "�ι απ" κρυψίν	ια,
αλλά απ" σε&ασμ" στη δημ"σια παρ	υσία, εκ �ύσεως καρτερικ"ς, π	ρεύεται
μ"ν	ς "πως αρμ"�ει σε αυτ	�υείς π	ιητικές ιδι	συγκρασίες, ανάμεσα στ	ν
έρωτα της δημι	υργικής �ωής και στην έσ�ατη αγωνία υπέρ&ασης τ	υ θανά-
τ	υ σαν αμετάκλητ	, τελεσίδικ	 γεγ	ν"ς» σημειώνει εύστ	�α 	 ιστ	ρικ"ς
τέ�νης Nahiko Kitashi τ	υ Πανεπιστημί	υ τ	υ T"κι	.

Kώστας Λ	ύστας «Δημήτρης Θέμελης», 1982. (122X92 εκ. Συλ. Δ. Θέμελη). O
Λ	ύστας, "πως έ�ει επισημανθεί, θυμί�ει στα τ	πία τ	υ τ	υς μεταϊμπρεσι	νι-
στές υπαιθριστές ενώ στα π	ρτρέτα τ	υ υπάρ�ει έμ�αση των ε%πρεσι	νιστι-
κών στ	ι�είων. Για τ	 τελευταί	 θέμα έ�ει γίνει σ�ετική έκθεση: 80 + 1 π	ρ-
τρέτα πρ	σωπικ	τήτων της Θεσσαλ	νίκης.

Φώνης Z	γλ	πίτης «Aπ"&ραδ	», 1986. (60X79 εκ., Δημ	τική Πινακ	θήκη Θεσσαλ	νίκης). O Z	γλ	πίτης είναι ανάμεσα
στ	υς καλλιτέ�νες π	υ αντλεί θέματα απ" τ	 αστικ" και υπαίθρι	 περι&άλλ	ν της Xαλκιδικής. Oπως έ�ει τ	νιστεί, η
�ωγρα�ική τ	υ είναι ιδι"μ	ρ�α ρεαλιστική με �αρακτηριστικ" την α�αίρεση στ	ι�είων �ωής.

λ�ς Kιλεσσ�π�υλ�ς (1942) με έργα
στ� πλαίσι� της λυρικής α�αίρεσης
και της α�ηρημένης τ�πι�γρα�ίας
με τ� καθαρά π�ιητικ� περιε!�μεν�
τ�υ !ρώματ�ς και την π�ι�τητα της
εκ�ραστικής τ�υ γλώσσας. 

O Aγγελ�ς Pα&ής (1943) με !αρα-
κτηριστικές πρ�σπάθειες στις πρ�ε-
κτάσεις της μετα�υσικής �ωγρα�ι-
κής με τ�ν πρ�#ληματικ� και π�λυ-
διάστατ� !ώρ� και τα λυρικά στ�ι!εία
τ�υ !ρώματ�ς. O Σά!!ας Kωνσταντι-
νίδης (1943) με τ�ν θαυμάσι� συν-
δυασμ� σ!εδιαστικών και !ρωματι-
κών α$ιών, π�υ πλ�υτί��υν με καθα-
ρά π�ιητική �ωνή τη �ωγρα�ική τ�υ. 

Για �π�ι�ν έ!ει �!ι μ�ν� παρακ�-
λ�υθήσει και μελετήσει αλλά και �ή-
σει την π�ρεία της καλλιτε!νικής δη-
μι�υργίας τ�υ #�ρει�ελλαδικ�ύ !ώ-
ρ�υ, �,τι κάνει μεγαλύτερη εντύπω-
ση είναι � πλ�ύτ�ς των ανα�ητήσεων
και � !αρακτήρας των διατυπώσεών
της. Eίναι η π�λλαπλ�τητα και � ε-
σωτερικ�ς δυναμισμ�ς των πρ�σπα-
θειών της και �ι πρ�σωπικές κατα-
κτήσεις των δημι�υργών της. 

Πρ�κειται �υσιαστικά για στ�ι!εία
π�υ διαπιστών�νται και στις εργα-
σίες των καλλιτε!νών π�υ ακ�λ�υ-
θ�ύν, �σων έρ!�νται στ�ν κ�σμ� με-
τά τ� 1945, π�υ δεν α�ήν�υν καμιά
αμ�ι#�λία για τ� μέλλ�ν της. Γιατί
αυτή �!ι μ�ν� έ!ει δώσει π�λλά αλλά
και υπ�σ!εται π�λύ περισσ�τερα.
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Tέτα Mακρή. «Eσωτερικ�» 1982 (ακρυλικ�, 58x48 εκ. �άνθιππ�ς Bύσι�ς. «Φωτ�σ�έδι�», 1984 (�ωτ�γρα�ία 60x50 εκ.).

H νε�τερη γενιά
Aνα�ητήσεις, επιλ�γές και �αρακτηριστικά των νε�τερων καλλιτε�νών της π�λης

T�υ Eμμαν�υήλ Mαυρ�μμάτη

Kαθηγητή Iστ	ρίας της Tέ�νης
στη Σ�	λή Kαλών Tε�νών τ	υ AΠΘ

TA XAPAKTHPIΣTIKA των εργασιών
της νε�τερης γενεάς των καλλιτε-
�νών π�υ διαμ�ρ�ώθηκαν στ� πλαί-
σι� τ�υ εικαστικ�ύ περι�άλλ�ντ�ς
της Θεσσαλ�νίκης �αίν�νται, με την
απ�σταση τ�υ �ρ�ν�υ, να συν�ψί��-
νται σε μια κατ’ ε!��ήν έρευνα των
διεθνών �αρακτηριστικών της εικα-
στικής γλώσσας. Aυτά τα �αρακτηρι-
στικά στη Θεσσαλ�νίκη θα είναι πρ�-
σανατ�λισμένα στις μέρες μας, στις
περι��ές τ�υ «αντικειμέν�υ», των
«επεμ�άσεων» στ�υς δημ�σι�υς �ώ-
ρ�υς, των «κατασκευών» και της
«τε�ν�λ�γίας». Aλλά ε!υπακ�ύεται
�τι πρ�κειται για μια ιδιαίτερη εικα-
στική επιλ�γή της �π�ίας δεν θα συ-
ναντηθ�ύμε π�υθενά, σε άλλη γεω-
γρα�ική περι��ή της ελληνικής επι-
κράτειας, μια τ�ση πυκν�τητα πρ�ς
αυτές τις κατευθύνσεις – και τ�ση ε-
!ειδίκευση. Ωστε για τ�ν συγγρα�έα
αυτής της παρ�υσίασης να πρ�έ�ει
κυρίως τ� είδ�ς των επιλ�γών των
καλλιτε�νών αυτής της π�λης κατά
την εκτίμηση της �υσι�γνωμίας της
και λιγ�τερ� η ενδε��μενη θεματική
ή η μ�ρ��λ�γική συγγένεια ανάμεσα

Eλλη Xρυσίδ�υ. «Π�λύπτυ�� με κατασκευές», 1994 (λεπτ�μέρεια, μικτή τε�νική 360x140x5 εκ.).
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Παναγιώτης Tανιμανίδης. «Eλαστικ� τ�πί�, η Eλλάδα στα σωσί"ια» 1992, (λα-
στι�άκια, σίδερ�, σαμπ�υάν, 215x150x18 εκ.).

Γιώργ�ς K�υ"άκις «Xωρίς τίτλ�» 1989 (ακρυλικ� 150x200 εκ.).

σε εργασίες �ι �π�ίες θα έπρεπε τ�-
τε να ανήκ�υν και σε �μ�ι�γενές εί-
δ�ς. Aυτή ε!άλλ�υ η δια��ρ�π�ίηση
στα είδη εκ�ρά�ει και την ανησυ�ία
την �π�ία διαισθάνεται � κάτ�ικ�ς
αυτής της π�λης σ�ετικά με την ανα-
γκαι�τητα εν�ς διεθν�ύς πρ�σανα-
τ�λισμ�ύ, �πως και � ίδι�ς αυτ�ς
πρ�σανατ�λισμ�ς είναι ιδιαίτερα ε-
γκατεστημέν�ς στις εργασίες των
νε�τερων καλλιτε�νών, �ι �π�ί�ι
πράγματι έ��υν επιλέ!ει τ�ν «μ�-
ντερνισμ�» ως μια αναγωγή στις με-
θ�δ�λ�γίες των καλλιτε�νικών εκ-
�ράσεων και λιγ�τερ� στις μ�ρ��-
λ�γικές καταλή!εις τ�υς.

Πρ�δρ�μ�ι

Aλλά θα πρ�σθέσ�υμε �τι �λες
αυτές �ι μεθ�δ�λ�γικές καταλή!εις
των καλλιτε�νών των νε�τερων γε-
νεών στη Θεσσαλ�νίκη –δηλαδή των
καλλιτε�νών π�υ γεννήθηκαν κυ-
ρίως μετά τ� 1945– δεν θα εί�αν ί-
σως την ευ�έρεια να εκδηλωθ�ύν
και να αναπτυ�θ�ύν με τ�ση έμ�αση
στην επ��ή μας, αν δεν εί�αν πρ�η-
γηθεί �ρισμένες εικαστικές έρευνες
εν�ς ευρύτερ�υ εθνικ�ύ ενδια�έρ�-
ντ�ς τις �π�ίες η ελληνική καλλιτε-
�νική ιστ�ρία έ�ει ήδη εντά!ει στ�
πρ�γραμμά της – και �ι �π�ίες για
τ�υς νε�τερ�υς υπήρ!αν τ� μ�ρ��-
πλαστικ� και τ� εννι�λ�γικ� πλαίσι�.
Θα είναι, λ�ιπ�ν, αναγκαί� να ανα-
�ερθ�ύμε τ�σ� στις πρωτ�π�ρες,
για την επ��ή τ�υς, εργασίες τ�υ Nί-
κ�υ Σα�ίνη (1924-1989) �σ� και σε ε-
κείνες τ�υ Xρήστ�υ Λε�άκη (1906-
1968) απ� τις �π�ίες �ι πρώτες εί�αν
ως αντικείμεν� τη �ειρ�ν�μιακή, την
άμ�ρ�η επε!εργασία των υλών.
Aλλες εργασίες, �πως εκείνες τ�υ

Γιάννη Σ��ρών�υ, τ�υ Γιώργ�υ Πα-
ραλή και τ�υ Λ�υκά Bενετ�ύλια, θα
συμπληρώσ�υν αυτά τα πρ�καταρ-
κτικά �ρ�νια της πρ�ετ�ιμασίας τ�υ
σύγ�ρ�ν�υ κλίματ�ς ήδη απ� τα τέ-
λη της δεκαετίας 1960 και με επίκε-
ντρ� τη δεκαετία 1970, είτε με την
έμ�αση πρ�ς την α�αίρεση είτε με
την έμ�αση πρ�ς τη �ωτ�γρα�ική
ρεαλιστική απεικ�νιση. Ωστε κατα-
λήγ�ντας να �δηγηθ�ύμε στην �ρια-
κή ε!έλι!η αυτών των ιδεών σε καλ-
λιτέ�νες �πως � Φώνης Z�γλ�πίτης
(1930), � Σωτήρης Zερ��π�υλ�ς
(1934) και � νε�τερ�ς Aπ�στ�λ�ς Kι-
λεσσ�π�υλ�ς (1942), στ� μεταί�μι�
των δύ� γενεών. Oι εργασίες τ�υς
θα είναι ως πρ�ς τ�ν πρώτ� αναλυτι-
κές, ως πρ�ς τ�ν δεύτερ� α�αιρετι-
κές και ως πρ�ς τ�ν τρίτ� θα είναι ε-
πεμ�άσεις (και �ργανώσεις) τ�υ
�ρώματ�ς μέσα στ� �ώρ�.

T� ελληνικ� «Mιλάν�»

Aυτά είναι σ�ετικά με την ερμη-
νεία τ�υ ιστ�ρικ�ύ καλλιτε�νικ�ύ
περι�λήματ�ς τ� �π�ί� έ�ει την ιδι�-
τητα, στη Θεσσαλ�νίκη, να είναι ανα-
γνώσιμ� με ευκρίνεια και να �αρα-
κτηρί�εται απ� σα�είς τάσεις. Eιδικά
τ� πλε�νέκτημα αυτής της καλλιτε-
�νικής συνθήκης στη Θεσσαλ�νίκη
είναι �τι λ�γω εν�ς πρωταρ�ικ�ύ
διεθνισμ�ύ των καλλιτε�νών στις ι-
δέες, πραγματ�π�ιήθηκε εκεί μια ι-
σ�υρή συμπύκνωση αυτών των ιστ�-
ρικών τάσεων στην παραγωγική καλ-
λιτε�νική διαδικασία και αναγνωρί-
��υμε στην πρά!η, σ’ αυτήν την π�-
λη, την ίδια διαδ��ή της λ�γικής της
καλλιτε�νικής εργασίας των σύγ�ρ�-
νων �ρ�νων, π�υ θα συναντήσ�υμε
αλλ�ύ και μάλιστα με μια ανάλ�γη
έμ�αση. Kαι καθώς συνέ�αλε σ’ αυ-
τ� τ� πεδί� α�’ εν�ς μια σημαντική
ανάπτυ!η απ� την πλευρά της δημι-
�υργίας νέων εκθεσιακών �ώρων τα
τελευταία �ρ�νια (μετά τ�ν μαρα-
σμ�, πρ�ς αυτήν την κατεύθυνση,
των τελών της δεκαετίας 1980) και
α�’ ετέρ�υ συνέ�αλε επίσης η πρ�
δεκατριών ετών δημι�υργία της Σ��-
λής Kαλών Tε�νών στ� Aριστ�τέλει�
Πανεπιστήμι�, είναι πρ��λεπ�μεν�
�τι τα επ�μενα �ρ�νια θα μπ�ρεί να
σημειωθεί στη Θεσσαλ�νίκη ένα π�-
λύ ενδια�έρ�ν �αιν�μεν� εικαστι-
κής άνθησης – απ� την πλευρά της
παραγωγής και της διάδ�σης. Mε λί-
γη θέληση, θα εί�ε ίσως η Θεσσαλ�-
νίκη και τις πρ�ϋπ�θέσεις για να γί-
νει πράγματι τ� ελληνικ� «Mιλάν�»
στις εικαστικές τέ�νες –δηλαδή ως
πρ�ς τις πι� ρι��σπαστικές και νέες
τάσεις– σε σεμνή αναλ�γία πρ�ς τ�
κέντρ� των τε�νών της ��ρεί�υ Iτα-
λίας.

Mετακίνηση
Θα παρατηρηθεί, λ�ιπ�ν, σε �,τι α-

��ρά τ� είδ�ς των καλλιτε�νικών ε-
πιλ�γών, �τι θα διαπιστωθεί στη
Θεσσαλ�νίκη μια μετακίνηση απ� τις
α�αιρετικές τάσεις πρ�ς τις πι� συ-
γκεκριμένες, �σ� περισσ�τερ� απ�-
μακρυν�μαστε απ� τ�υς καλλιτέ-
�νες π�υ γεννήθηκαν γύρω στ� 1945
–και ως παραδείγματα θα ανα�έρ�υ-
με την Πέννυ Δίκα–K
ρνέτη (1945),
τ�ν Παύλ
 Bασιλειάδη (1946), τ�ν
Γιώργ
 K
υ�άκι (1946), τ�ν Nίκ

Mπα�αρίδη (1946, α�αιρετικές γλυ-
πτικές τάσεις), τ�ν Γιάννη Mα�ίδη
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(1947), τ�ν Σωτήρη M
υστάκα (1947),
αλλά και π�λλ�ύς άλλ�υς στην περι-
�έρεια αυτών των �ρ�νων �πως εί-
ναι � Δημήτρης Γραμματικ�ς (1949),
� Γιώργ
ς Σιώ!
ς (1949) και � Γιώρ-
γ
ς Aπ�τσ
ς (1951). Στ�υς καλλιτέ-
�νες αυτ�ύς η α�αίρεση στη �ωγρα-
�ική συνιστά την κατ’ ε!��ήν �ργα-
νωτική δ�μή της εικ�νας –τη γενική
συστηματική κατεύθυνση– και ακ�-
λ�υθεί μια σ�εδ�ν κλασική ανεικ�νι-
κή διαδικασία κατά την ανάπτυ!η αυ-
τών των ιδεών, με παρεισ�ρήσεις �-
μως σε �ρισμέν�υς καλλιτέ�νες, συ-
γκεκριμένων και παραστατικών στ�ι-
�είων. Παράλληλα �μως, ένα ρεύμα
αναπαραστατικ� και εκ�ραστικ� θα
συμ�ιώσει με τ�υς πρ�ηγ�ύμεν�υς
καλλιτέ�νες και θα περιλά�ει τ�ν
Aπ�στ
λ
 Bέττα (1945), τ�ν Kώστα
"ανθ�π
υλ
 (1950), τ�υ �π�ί�υ η ερ-
γασία αντιπρ�σωπεύει τη σ�εδιαστι-
κή αναπαραστατική πρ�σέγγιση τ�υ
�ρώματ�ς, τη Mαίρη Kυρια!
π
ύλ
υ
(1950), η �π�ία εργά�εται παραστατι-
κά και �ειρ�ν�μιακά, τ�ν Γιάννη
B
ύρ
 (1953), με κατεύθυνση την
παραμ�ρ�ωτική σ�εδιαστική παρά-
σταση, τη Pηνιώ M
υρέλ
υ (1952) σε
α�ηρημένες και σε παραστατικές
�ρωματικές �ργανώσεις, τ�ν Kώστα
Kαραν� (1952), τ�υ �π�ί�υ �ι εργα-
σίες συνίστανται σε «υλικ�λ�γικές»
α�ηρημένες και εικ�νικές παραστά-
σεις, τ�ν Γιώργ
 Xατ!άκη (1945, υλι-
κ�λ�γικές α�αιρέσεις), τ�ν Παναγιώ-
τη K
υκ
υ�ίτη (1956, παραστατικές
α�αιρέσεις), τη Mαρία Παρασίδ
υ (;),
τη Γεσθημανή Σε$ερ
π
ύλ
υ (1956,
ε!πρεσι�νιστικές �ρωματικές �ργα-
νώσεις), την Tέτα Mακρή (1945), με
εργασίες ανα�ερ�μενες σε ενν�ι�-
λ�γικές πρ�σεγγίσεις παραστάσεων
τ�πίων, τ�ν Bασίλει
 Παυλή (1956),
με ημι–αναπαραστατική γλυπτική,
τ�ν Γιώργ
 Iωαννίδη (1956, �ωγρα�ι-
κ�ς, �ωτ�γρα�ικ�ς ρεαλισμ�ς) και
τέλ�ς, τη Θεανώ Σκαρλάτ
υ (1960),
τ�ν Kώστα Nτι
 (1958) και τ�ν Eκτ
-
ρα Mαυρίδη (1958) τ�υ �π�ί�υ η ερ-
γασία συνίσταται σε επε!εργασίες υ-
λών και συνδέεται ως εκ τ�ύτ�υ με
τις τάσεις π�υ πρ�σδι�ρί��νται απ�
τη μεθ�δ�λ�γία της καλλιτε�νικής
εργασίας.

Πρ�ς αυτήν την κατεύθυνση θα ε-
πισημάν�υμε �ρισμένες α!ι�λ�γες
εργασίες των �π�ίων θα μπ�ρ�ύσα-
με να υπ�στηρί!�υμε �τι τ� ενδια�έ-
ρ�ν εστιά�εται σε μελέτες και ανα-
λύσεις π�υ θα διεκδικ�ύσαν να !επε-
ράσ�υν την αντιπαλ�τητα της α�αί-
ρεσης και της αναπαράστασης. Θα
�ρειαστεί �μως επίσης να επισημαν-
θεί τ� γεγ�ν�ς �τι �ι ικαν�τητες των
εικαστικών καλλιτε�νών της Θεσσα-
λ�νίκης και της ευρείας περι�έρειας
τ�υ ��ρει�ελλαδικ�ύ �ώρ�υ δεν α-
ντικατ�πτρί��νται ασ�αλώς μ�ν� σε
αυτές τις συγκεκριμένες καλλιτε�νι-
κές τάσεις, αλλά και σε μια θεωρητι-
κ�τερη περι��ή, η �π�ία και θα αδι-
κηθεί αν επι�ειρήσ�υμε να την εντά-
!�υμε σε συγκεκριμένα εικαστικά �-
ρια. Θα επισημάν�υμε μάλιστα �ρι-
σμένες εργασίες με ενδια�έρ�ντα
π�υ πλησιάσ�υν τις ενν�ι�λ�γικές α-
πασ��λήσεις �ειρισμών και �ρήσεων
τ�υ �ρώματ�ς τ�υ Δημήτρη Λι
λ�-
π
υλ
υ (1957), τ�υ I
ρδάνη Στυλίδη
(1959), τ�υ Σώτ
υ Zα�αριάδη (1960),
�πως και της Mάνιας Zιώγα (1960),
καθώς και τις απασ��λήσεις διαδικα-

Δημήτρης ��ν�γλ�υ. «T� σκ�τειν� πρ�σωπ� της αγάπης» 1983. (Mικτή τε�νική 120x140 εκ. Δημ�τική Πινακ�θήκη
Θεσσαλ�νίκης).

Aρης Πρ�δρ�μίδης. «Teatro del Mondo» 1993-94 (εγκατάσταση, άμμ�ς, �ρώμα σκ�νη, λάδι – �ωτιά, καθρέ�τες, διά-
μετρ�ς 650 εκ.).



στικής �ρήσης των υλικών της Iωάν-
νας Kα!άκη (1960), τ�υ Nίκ
υ Kρυω-
νίδη (1963), τ�υ Σταύρ
υ Παναγιωτά-
κη (1963) και θα επισημάν�υμε επί-
σης τ�ν Θάν
 Kαρώνη (1960) και τη
Σ
$ία Παπαδ
π
ύλ
υ (1967). Π�λλ�ί
άλλ�ι ενδια�έρ�ντες καλλιτέ�νες α-
ντιπρ�σωπεύ�υν τις νέες τάσεις και
θα ανα�ερθ�ύμε στ�ν Θανάση Kα-
ραμήτα (1949), καθώς και στ�ν κριτι-
κ� �αρακτήρα της διηγηματικής �ω-
γρα�ικής τ�υ Δημήτρη Φράγκ
υ
(1954).

Δια��ρετικ�ί
μετα�ύ τ�υς

Aλλά η κατάλη!η αυτής της ανάλυ-
σης θα �ρειαστεί να υπ�δεί!ει �ρι-
σμένα ειδικά ενδια�έρ�ντα των �-
π�ίων τις εικ�νες θα μας τις δώσ�υν
�ι εργασίες καλλιτε�νών δια��ρετι-
κών �μως μετα!ύ τ�υς, τ�σ� �σ� και
τα αντικείμενα επε!εργασίας π�υ
τ�υς απασ��λ�ύν. Aρ�ικά, θα επιση-
μανθ�ύν �ι καλλιτέ�νες των τε�ν�-
λ�γικών τάσεων �πως είναι � "άνθιπ-
π
ς Bύσσι
ς (1947) και 
 Aρης Γεωρ-
γί
υ (1951) των �π�ίων �ι πρ�τιμή-
σεις έ��υν στρα�εί απ� π�λλά �ρ�-
νια πρ�ς την κατεύθυνση, � πρώτ�ς
της �λ�γρα�ίας και � δεύτερ�ς των
�ωτ�γρα�ικών επεμ�άσεων. Σε μια
σ�ετική περι��ή εργά�εται ε!άλλ�υ �
Aρης Πρ
δρ
μίδης (1947) με «επεμ-
�άσεις» και «εγκαταστάσεις» π�υ
�ρησιμ�π�ι�ύν την παρεμ��λή της
τε�ν�λ�γίας (τ� νέ�ν, τη �ωτ�γρα-
�ία, τα �ι�μη�ανικά υλικά) σε μια κρι-
τική ανάλυση και κριτική αναδιάρ-
θρωση τ�υ �ώρ�υ. Tέλ�ς, στην πε-
ρι��ή της κατασκευής και της συναρ-
μ�λ�γησης των �ι�μη�ανικών υλικών
θα επισημανθεί � Γιώργ
ς M�καλης
(1953), ενώ 
 Στέργι
ς Tσι
ύμας
(1954) έ�ει επιδεί!ει σε διαδ��ικές
εκθέσεις και επεμ�άσεις την ικαν�-
τητά τ�υ να συνδυά�ει και να επε!ερ-
γά�εται ύλες, σε σ�έσεις αντικειμέ-
νων και �ώρ�υ. Tέλ�ς, ένας απ� τ�υς

καλλιτέ�νες των «ενν�ιακών πρ�ε-
κτάσεων» των υλικών της τε�ν�λ�-
γίας είναι 
 Παναγιώτης Tανιμανίδης
(1957), τ�υ �π�ί�υ �ι εργασίες επι-
δεικνύ�υν μια σα�ή θέση κ�ινωνικής
κριτικής και κριτικής γλωσσ�λ�γικής
έρευνας και θα πρ�σθέσ�υμε εκεί
και κάπ�ι� ενδια�έρ�ν πρ�ς τη �ω-
γρα�ική �ρησιμ�π�ίηση της τε�ν�-
λ�γίας απ� την άμ�ρ�η �ωγρα�ική
της Aγγελικής Σιάμ
υ (1958).

Tων επεμ!άσεων
Aπ� την πλευρά της �ωγρα�ικής

θα εί�ε ενδια�έρ�ν να ανα�ερθ�ύμε
στ�ν Mανώλη Γιανναδάκη (1954),
τ�υ �π�ί�υ η εμπειρία της �αλκ�-
γρα�ίας ενισ�ύει τις �ωγρα�ικές
τ�υ, συστηματικά «�ωτ�γρα�ικές»
ως πρ�ς τ� ύ��ς και ιδιαίτερα πρ��-
πτικά δ�μημένες, εργασίες και στ�ν
"ενή Σα�ίνη (1954), � �π�ί�ς επίσης
πρ�ερ��μεν�ς απ� την περι��ή της
!υλ�γρα�ίας σε συνδυασμ� πρ�ς τις
�ωγρα�ικές εμπειρίες �δηγείται σε
κατασκευές και σε συναρμ�λ�γήσεις
εκτυπώσεων, υλικών και �ωγρα�ι-
κών επεμ�άσεων. O Στέλι
ς Σκ
ύ-
λ
ς (1952) ε!άλλ�υ, με ιδιαίτερη α-
νήσυ�η τ�π�θέτηση ως πρ�ς τις
σ�έσεις της �ωγρα�ικής και των υλι-
κών, έ�ει πρ��εί σε ενδια�έρ�υσες
�ειρ�ν�μιακές και υλικ�λ�γικές ε-
πεμ�άσεις και � I
ρδάνης P
υμελιώ-
της (1956) έ�ει ε!ίσ�υ πραγματ�π�ι-
ήσει π�λύπλευρες έρευνες και εργα-
σίες �ειρ�ν�μιακών συμπερι��ρών,
ε!αιρετικά εντατικές και συνεπείς
στην ιδε�λ�γία της αυθ�ρμητης, αλ-
λά και πρ�γραμματικής �ργάνωσης.
Θα καταλή!�υμε αυτήν την παρ�υ-
σίαση με τη μινιμαλιστική, αυθ�ρμη-
τη γρα�ή τ�υ Στέλι
υ K
υπέγκ
υ
(1954), με την ερευνητική εργασία με
ύλες, με αντικείμενα και με ενέργει-
ες τ�υ Δημήτρη "�ν
γλ
υ, (1949), με
τις επεμ�άσεις στ� �υσικ� περι�άλ-
λ�ν τ�υ Γιώργ
υ Tσακίρη (1955), με
τις επεμ�άσεις και τις δράσεις τ�υ
Θανάση X
νδρ
ύ (1953) και της Aλε-
(άνδρας Kατσιάνη (1954), τις εκ�ρα-
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Συνέ�εια απ� την 23η σελίδα

Στέργι�ς Tσι�ύμας. «Zευγάρι» 1996 (σίδερ�, ύψ�ς 185x60 εκ. διάμετρ�ς).

Γιώργ�ς Tσακίρης. «Xωρίς τίτλ�» (μέταλλ�, κερί, σαλιγκάρι, 45x45 εκ., Δημ�-
τική Πινακ�θήκη Θεσσαλ�νίκης).
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Pηνιώ M�υρέλ�υ. «T� άλ�γ� σε δύ� λωρίδες» 1990 (ακρυλικ� σε �αρτί 84x61
εκ. Δημ�τική Πινακ�θήκη Θεσσαλ�νίκης).

Σταύρ�ς Παναγιωτάκης. «M�ρ�ή» 1993 (μικτή τε�νική 89x56 εκ., Δημ�τική
Πινακ�θήκη Θεσσαλ�νίκης).

Oλγα Σταυρίδ�υ. «Aπ’ τα τεί�η της Θεσσαλ�νίκης» (λάδι 60x80 εκ., συλλ�-
γή IANOΣ).

στικές κατασκευές με ύλες της
Eλλης Xρυσίδ
υ, (1956), με τ� ευρη-
ματικ� έργ� τ�υ Γιώργ
υ Λα!�γκα
(1945) και με την άμ�ρ�η �ωγρα�ική
τ�υ Γιάννη Φωκά (1951).

Aλλά � συγγρα�εύς αυτής της πα-
ρ�υσίασης θα ήθελε με τ� τέλ�ς της
να ανα�ερθεί σε μερικά απ� τα νέα
πρ�σωπα της εικαστικής �ωής π�υ έ-
��υν ήδη αρ�ίσει να λειτ�υργ�ύν
στη Θεσσαλ�νίκη και είναι πρώην
��ιτητές τ�υ στη Σ��λή Kαλών Tε-
�νών τ�υ Aριστ�τελεί�υ. Θα σημειω-

θ�ύν τα �ν�ματα για την ιστ�ρία: Φί-
λιππ
ς Mάν
ς (1959), Iωάννα Aσσά-
νη (1963), Bάλια Δα�ράδ
υ (1969),
Φωτεινή Διαμαντίδ
υ (1960), Eλένη
Θε
$υλάκτ
υ (1957), Kώστας K
υ-
τρ
υμπής (1957), Zα�αρίας K
υ-
μπλής (1957), Γεράσιμ
ς Kαραντιν�ς
(1966), Nίκ
ς Mπλιάτκας (1962), Nά-
σ
ς Xαλκίδης (1960), Γιάννης Kαψι-
δάκης (1957), Aνέτα Σπαν
υδάκη
(1960), Στυλιαν�ς Nτέ(ης (1961), Δη-
μήτρης Tανταν�!ης (1962), Mαρία
Xαντέ (1954) κ.ά. Πένυ Δίκα – K�ρνέτη. «Xωρίς τίτλ�» 1993 (μικτή τε�νική 150x 122 εκ.).
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Xαράκτες, σκην�γρά��ι, γρα�ίστες
H καλλιτε�νική �αρακτική και �ι τ�μείς σκην�γρα�ίας και γρα�ικών τε�νών στην π�λη της Θεσσαλ�νίκης

Tης Kάτιας Kιλεσ
π
ύλ
υ

Iστ�ρικ�ύ της Tέ�νης

H XAPAKTIKH, ως ιδιαίτερ�ς εικαστι-
κ�ς τ�μέας, έ�ει πρ�σελκύσει τ� εν-
δια�έρ�ν μάλλ�ν μικρ�ύ αριθμ�ύ
Θεσσαλ�νικέων καλλιτε�νών, π�υ,
στ� σύν�λ� τ�υς, αν ε�αιρέσ�υμε
τ�ν Nίκ� Nικ�λαΐδη, ανήκ�υν στην
κατηγ�ρία !ωγρά�ων – �αρακτών.
T� γεγ�ν�ς ��είλεται στη μακρ�-
�ρ�νη έλλειψη Σ��λής Kαλών Tε-
�νών στην π�λη, π�υ σ’ ένα $αθμ� α-
ναπληρώθηκε ως ανάγκη απ� τ�
Σπ�υδαστήρι� Eικαστικών Tε�νών
της Π�λυτε�νικής Σ��λής τ�υ AΠΘ,
αλλά και στις δυσκ�λίες κάμψης δα-
πανών π�υ συνεπάγεται η �ργάνωση
εν�ς εργαστηρί�υ �αρακτικής. Mε
την ίδρυση της ΣKT και παρά την έ-
μπρακτη αγάπη και στήρι�η τ�υ τ�-
μέα απ� ά�ι�υς καλλιτέ�νες (καθη-
γητής Γ. Mήλι�ς, EEΠ '. Σα�ίνης, M.
Γιανναδάκης, Δ. Φράγκ�ς) δεν πρ�-
κλήθηκε η ανα!ω�γ�νηση στ� $αθμ�
π�υ αναμεν�ταν, λ�γω εγγενών
πρ�$λημάτων της Σ��λής.

Aπ� ενημερωτική και εκπαιδευτική
άπ�ψη είναι σημαντική η συμ$�λή
των εικαστικών ��ρέων της π�λης
στην πρ�$�λή της �αρακτικής με εκ-
θέσεις κυρίως �μαδικές αλλά και α-
τ�μικές. Eτσι στ�υς ετήσι�υς πρ�-
γραμματισμ�ύς π.�. της Δημ�τικής
Πινακ�θήκης, τ�υ Bα��π�υλεί�υ
Πνευματικ�ύ Kέντρ�υ, τ�υ Bελλίδει-
�υ, τ�υ Mακεδ�νικ�ύ M�υσεί�υ Σύγ-
�ρ�νης Tέ�νης, της Mακεδ�νικής
Kαλλιτε�νικής Eταιρείας «Tέ�νη»,
της Mικρής Πινακ�θήκης «Διαγώ-
νι�ς», των �ένων Iνστιτ�ύτων και
των γκαλερί, δεν παραλειπ�ταν η �α-
ρακτική, ενώ �ι συλλ�γές της Δημ�-
τικής Πινακ�θήκης και πρ�παντ�ς
της «Tέ�νης» MKE, με περι�δεύ�υ-
σες εκθέσεις και διαλέ�εις συνέ$α-
λαν στη γνωριμία τ�υ ευρύτερ�υ
κ�ιν�ύ της περι�έρειας με τη νε�ελ-
ληνική �αρακτική αλλά και τ�υς Eυ-
ρωπαί�υς δημι�υργ�ύς.

Pέγκ�ς

O Π�λύκλειτ�ς Pέγκ�ς (1903
–1985) μαθητής τ�υ Δ. Γαλάνη (Παρί-
σι 1930–35) πρωτ�παρ�υσιά!ει �αρα-
κτικά τ�υ στη Θεσσαλ�νίκη τ� 1935,
στην αίθ�υσα της Eμπ�ρικής Λέ-
σ�ης. Πρ�κειται για τις περί�ημες 21
�υλ�γρα�ίες σε �ρθι� �ύλ�, με θέμα
τ� Aγι�ν Oρ�ς π�υ εί�ε εκδώσει την
πρ�ηγ�ύμενη �ρ�νιά στ� Παρίσι με
πρ�λ�γ� τ�υ Kάρ�λ�υ Nτιλ. Eκτ�τε
� Pέγκ�ς, αληθιν�ς μάστ�ρας της
�υλ�γρα�ίας, συμμετέ�ει τακτικά σε
μεγάλες εκθέσεις �αρακτικής τ�υ ε-
�ωτερικ�ύ και περιλαμ$άνει σ�εδ�ν
πάντα στις εκθέσεις τ�υ στην Aθήνα
και στη Θεσσαλ�νίκη �αρακτικά με
θέματα τ� γυναικεί� γυμν�, τ�πία, ι-
δίως της Xαλκιδικής, $υ!αντινά μνη-
μεία κ.α., μια παραγωγή π�υ αναπτύ-
�θηκε σε εν�τητες αριθμώντας 70
περίπ�υ έργα. O μαθητής τ�υ Kε-
�αλλην�ύ Γεώργι�ς M�σ��ς (1906
–1990), κατά τη διάρκεια της παρα-

μ�νής στη Θεσσαλ�νίκη –δίδα�ε στ�
K�λέγι� Aνατ�λια– παρ�υσιά!ει επί-
σης �υλ�γρα�ίες τ�υ σε �μαδικές
εκθέσεις, έργα π�υ διακρίν�νται για
τη θεματική π�ικιλία και τη σ�εδια-
στική τ�υς καθαρ�τητα. O Γεώργι�ς
Δ�ύκας (1924) μαθητής τ�υ Kε�αλ-
λην�ύ επίσης, απ� τ�υς πι� σεμν�ύς
και σταθερ�ύς μέ�ρι σήμερα συνε�ι-
στές της μεγάλης παράδ�σης (�υλ�-
γρα�ία σε �ρθι� και πλάγι� �ύλ�,
π�ικίλες τε�νικές �αλκ�γρα�ίας), με
θέματα ελεύθερ�–αστικ� τ�πί�, Aγ.
Oρ�ς, γυναικεία μ�ρ�ή, εν�τητες
π�ρτρέτων, λ�υλ�υδιών, γε�υριών
κ.ά., είναι γνωστ�ς σ’ ένα πι� ειδικ�
κ�ιν� �ιλ�τε�νων και συλλεκτών. H
περίπτωση τ�υ Nίκ�υ Nικ�λαΐδη
(1927) παρ�υσιά!ει ιδιαίτερ� ενδια-
�έρ�ν λ�γω της �ψιμης –μετά τ� τέ-
λ�ς της στρατιωτικής τ�υ καριέρας–
αλλά παθιασμένης α�ιέρωσής τ�υ
στη �υλ�γρα�ία Aυτ�δίδακτ�ς, γα-
λ�υ�ημέν�ς στη Mικρή Πινακ�θήκη
«Διαγώνι�», με απ�θέματα εμπει-
ριών παραδ�σιακής τέ�νης και εκ-
�ραστικής γνησι�τητας, � �αράκτης
άρ�ισε με έργα για τα 12 τραγ�ύδια
τ�υ Nτίν�υ Xριστιαν�π�υλ�υ
(1983–’84), μετά ε�έδωσε τ� λεύκω-
μα με θέμα τη Bέρ�ια (1984) 15 �υλ�-
γρα�ίες, τ� 1986 20 �υλ�γρα�ίες
τ�υ Aγ. Oρ�υς, τ� 1993 52 �υλ�γρα-
�ίες με θέματα Aρ��ντικά και Mνη-
μεία της Θεσσαλ�νίκης και παράλλη-

λα άλλες εργασίες για π�ιήματα και
διηγήματα. O Γιώργ�ς M�σ�ίδης
(1927) με λυρικ� τρ�π� δ�ύλεψε για
αρκετ� �ρ�νικ� διάστημα τ� θέμα
της γυναικείας μ�ρ�ής �λ�σωμης σε
�υσικ� ή εσωτερικ� �ώρ�, σε λιθ�-
γρα�ίες, �αλκ�γρα�ίες και μετα��-
τυπίες.

Ως πρ�έκταση

Πρ�έκταση των πρ�σωπικών τ�υς
εικαστικών πρ�$ληματισμών στη �α-
ρακτική απ�τελ�ύν τα έργα π�υ σπ�-
ραδικά έκανε � Kώστας Λα��ς
(1936), πι� συστηματικά � Xρ�νης
Mπ�τσ�γλ�υ (1941) με συ�νές εκθε-
σιακές παρ�υσίες στη θεσσαλ�νίκη.
� Tάκης Tσεντεμαΐδης (1944) με έμ-
�αση τ� τ�πί�, τ� γυναικεί� γυμν�
και τα ερωτικά, �ι γλύπτες Kυριάκ�ς
Kαμπαδάκης (1938) και Nίκ�ς Mπα-
�αρίδης (1946) με α�ετηρία την αγά-
πη τ�υς για τ� σκάλισμα τ�υ �ύλ�υ.
H Aναστασία Nεδέλκ�υ – Σερεμέτη
(1938) διερευνά και α�ι�π�ιεί τις δυ-
νατ�τητες π�ικίλων τε�νικών της
�αρακτικής. Eνώ απ� τη νε�τερη γε-
νιά η Mάγδα Σιάκμ�υρη και η Λ�ύση
Γα�ριηλίδ�υ ασ��λ�ύνται με τη �α-
ρακτική επισταμένα.

Σα�ίνης
O "ενής Σα�ίνης (1954) μαθητής

τ�υ Γραμματ�π�υλ�υ (AΣKT 1973

–’78) καλλιέργησε τ�ν !ωγρα�ικ�
τρ�π� της �αρακτικής, γ�ητευμέν�ς
απ� τη διαδικασία καταστρ��ής (�ά-
ρα�η – πλήγωμα τ�υ �ύλ�υ) και ανα-
δημι�υργίας εικαστικών α�ιών μέσα
απ� τ�ν συνδυαμ� παραδ�σιακών
τε�νικών ανα!ητήσεων. Aπ� τ�
πλ�ύσι� �αρακτικ� τ�υ έργ�, διακρί-
ν�νται �ι έγ�ρωμες �υλ�γρα�ίες, σε
περι�ρισμένα (6) πάντα τυπώματα,
για την ιδι�τυπη �ρωματική και σ�ε-
διαστική τ�υς δυναμική και την ανα-
γωγή στ�ι�είων �ύσης – περι$άλλ�-
ντ�ς σε αρ�ετυπικά σ�ήματα. 

O Mαν�λης Γιανναδάκης (1954),
μαθητής επίσης τ�υ Γραμματ�π�υ-
λ�υ (AΣKT 1975–’80), εγκατεστημέ-
ν�ς απ� τ� 1985 στη Θεσσαλ�νίκη,
δ�ύλεψε �λες τις τε�νικές στ� πλαί-
σι� τ�υ πρ�$ληματισμ�ύ άνθρωπ�ς
– �ώρ�ς, κυρίως τε�ν�λ�γικ�ς, συν-
δυά!�ντας στ�ι�εία κ�ινωνικής κρι-
τικής, συμ$�λικ�ύ ρεαλισμ�ύ και α-
�αιρετικών τύπων. O Δημήτρης Φρά-
γκ�ς (1958), μετά τις σπ�υδές τ�υ
στ� Παρίσι (1976–1981), �ργάνωσε
εργαστήρι� λιθ�γρα�ίας, εργάσθηκε
πάνω σε πέτρα και μέταλλ� και έδω-
σε έργα στα �π�ία αναδεικνύεται η
αμ�ισημία της καθημεριν�τητας σε
ατμ�σ�αιρα ήρεμα π�ιητική και δια-
κριτικά ειρωνική. Xαρακτηριστική εί-
ναι η σ�έση αλληλ�τρ���δ�τησης,
σε κάθε επίπεδ�, !ωγρα�ικής – �α-
ρακτικής, π�υ παρατηρείται στ� έρ-
γ� των τριών πρ�ανα�ερ�μενων
καλλιτε�νών με απ�τέλεσμα την εκ-
�ραστική ανανέωση. O Γιώργ�ς Tσα-
κίρης (1955), � Eδ�υάρδ�ς Σακαγιάν
(1957) και � Σταύρ�ς Παναγιωτάκης
(1963) ασ��λήθηκαν με τη �αρακτική
στ� υ��λ�γικ� και θεματικ� πλαίσι�
της γενικ�τερης εικαστικής τ�υς
δράσης.

Σκην�γρα�ικές –
Eνδυματ�λ�γικές

εργασίες

Πριν απ� την καθιέρωση θεατρι-
κής !ωής στη Θεσσαλ�νίκη απ� τ�
Kρατικ� Θέατρ� B.E. και την Πειρα-
ματική Σκηνή της «Tέ�νης», η ιστ�-
ρία των πρώτων Σκην�γρα�ικών –
Eνδυματ�λ�γικών Eργασιών των
Θεσσαλ�νικέων καλλιτε�νών συ-
γκρ�τείται απ� μαρτυρίες – μνήμες
θεατών ή νεαρών τ�τε συνεργατών
και λίγες ανα��ρές σε έντυπα της ε-
π��ής. Eτσι γνωρί!�υμε �τι � Pέγκ�ς
τ� 1930 σκην�γρά�ησε τη «Σαπ�ώ»
τ�υ F.G. Pazzer, στην αίθ�υσα τ�υ
Λευκ�ύ Πύργ�υ, μια παράσταση τ�υ
θιάσ�υ Γιάννη K�πανά π�υ �ργάνω-
σε � σύλλ�γ�ς Bαλαγιαννίδων υπέρ
τ�υ $ρε��κ�μεί�υ «Aσυλ� τ�υ παι-
δι�ύ». Στ� Mακεδ�νικ� Hμερ�λ�γι�
τ�υ Σ�ενδ�νη (σελ. 18–20) γίνεται
μέσα για την παράσταση «Θυσία τ�υ
A$ραάμ» τ�υ B. K�ρνάρ�υ π�υ δ�-
θηκε στη P�τ�ντα απ� ��ιτητές τ�
1952 για τις γι�ρτές τ�υ Πανεπιστη-
μί�υ �π�υ παρα$ρέθηκαν και �ι $α-
σιλείς. Tα σκηνικά έκαναν � Pέγκ�ς
και � Λε�άκης. O Pέγκ�ς επίσης

Π
λύκλειτ
ς Pέγκ
ς. «M
νή Σίμων
ς Πέτρας», �υλ
γρα�ία σε �ρθι
 �ύλ
,
1934. Πρ�κειται για μια απ� τις 21 �υλ
γρα�ίες τ
υ Pέγκ
υ με θέμα τ
 Aγι
ν
Oρ
ς. Eκτ�ς απ� �ωγρα�ική, 
 Pέγκ
ς παρακ
λ
ύθησε και �αρακτική στ

εργαστήρι τ
υ Δημ. Γαλάνη (Παρίσι 1930–35). T
 1935, επιστρέ�
ντας στη
Θεσσαλ
νίκη, τις παρ
υσίασε σε έκθεση. Eνα �ρ�ν
 νωρίτερα τις εί�ε εκδώ-
σει στ
 Παρίσι σε λεύκωμα, με πρ�λ
γ
 τ
υ Kαρ�λ
υ Nτιλ. O Pέγκ
ς αριθμεί
γύρω στα 70 �αρακτικά. (Φωτ. απ� την έκθεση με τίτλ
 «Aγι
ν Oρ
ς», 1–30
Aπρ. ’97, «Yάκινθ
ς», Aθήνα).



σκην�γρά�ησε τ� έργ� τ�υ A. Tερ-
γάκη «H κυρία με τα άσπρα γάντια»
τ� 1960–61 και την επ�μενη �ρ�νιά
τ� έργ� τ�υ K. Παλαμά «Tρισεύγε-
νη» για τ� KΘBE. O Nίκ�ς Φωτάκις
(1904–1959) συνεργα!�ταν με τη θε-
ατρική σκηνή και τ� θίασ� τ�υ Γιάν-
νη K�πανά (π.�. Φρ. K�πέ «O Δια$ά-
της», Γρ. 'εν�π�υλ�ς «O Πειρα-
σμ�ς» κ.ά.) τ� θίασ� της K�τ�π�ύλη,
�π�τε ερ��ταν στη Θεσσαλ�νίκη
(π.�. B. K�ρνάρ�ς «Eρωτ�κριτ�ς»,
Σαί�πηρ «Mάκμπεθ» κ.ά.) και με τ�ν
Kατράκη, τη Mανωλίδ�υ, τ� Δενδρα-
μή σε παραστάσεις τ�υς στην π�λη,
στις �π�ίες εί�ε $�ηθ�ύς τ�ν Tάκη
Xαρ�υτσάρη και τ�ν Γιάννη Σ$�ρώ-
ν�.

O Σ��ρών�ς (1919–1987) εμ�ανί-
σθηκε ως σκην�γρά��ς – ενδυματ�-
λ�γ�ς τ� 1944, στις «Nε�έλες» τ�υ
Aριστ��άνη, π�υ ανέ$ασε � θίασ�ς
της Kαλλιτε�νικής Eταιρείας τ�υ Kυ-
ρια!ή Xαρατσάρη στ� θέατρ� τ�υ
Λευκ�ύ Πύργ�υ. T� 1962 συνεργά-
σθηκε με τ�ν ίδι� σκην�θέτη και τ�
θίασ� «Eλεύθερ� Θέατρ� Θεσσαλ�-
νίκης» στ� έργ� τ�υ Στρίντμπεργκ
«Δανειστές», ενώ με τ� KΘBE και
σκην�θέτη τ� Σταύρ� Nτ�υ�ε�ή έ-
κανε τ� έργ� «Kάντιντα» τ�υ T!.
Mπερνάρ Σω τ� 1963.

O Nίκ�ς Σα�ίνης (1924 – 1989),
πρωτ�π�ρ�ς δάσκαλ�ς και εισηγη-
τής π�λλών τάσεων της μ�ντέρνας
τέ�νης στην π�λη, εργάσθηκε 23
�ρ�νια στ� KΘBE κάν�ντας σκην�-
γρα�ίες και κ�στ�ύμια για 16 περί-
π�υ έργα των Iψεν, 'εν�π�υλ�υ, Πα-
λαμά, Tσέ�ω�, Mάλαμα, M�λιέρ�υ,
Γκ�λντ�νι, Aριστ��άνη, Σαί�πηρ, Σι-
κελιαν�ύ, Φωτιάδη, Kαμπανέλλη, με
πρώτ� τ�υ έργ� τ� 1961 τ� «T!ων
Γα$ριήλ Mπ�ργκρανη τ�υ E. Iψεν σε
σκην�θεσία Πέλ�υ Kατσέλη.

O Στάθης Λ�γ�θέτης (1925 – 1997)
έκανε τα σκηνικά για τ� έργ� τ�υ M.
Bάλ!ερ «O Mαύρ�ς Kύκν�ς» σε σκη-
ν�θεσία Kωτσ�π�υλ�υ για τ� KΘBE
τ� 1970–71, για τ� έργ� «Δαιδάλια»
τ�υ αδελ��ύ τ�υ, μ�υσικ�συνθέτη
Aνέστη Λ�γ�θέτη στις Παγκ�σμιες
M�υσικές Hμέρες τ�υ Hρωδεί�υ και
τ� !ωγρα�ικ� θέατρ� «Tαύτιση», θε-
ατρική δράση–συμμετ��ή τ�υ στα
Eυρωπάλια τ� 1982 στις Bρυ�έλλες.
O Λ�υκάς Bενετ�ύλιας (1930–1984)
έκανε σκηνικά και κ�στ�ύμια για
τρία θεατρικά έργα: δύ� για τ� θίασ�
A. Kατσέλη, 1963, E. ντε Φίλιππ� «H
κλώσσα», 1964, «Tα παιδιά είναι παι-
διά» στ� θέατρ� Θυμέλη και στ� θέ-
ατρ� Tέ�νης τ�υ K. K�υν, για τ� έρ-
γ� «H $έρα και τ� τά$λι» τ�υ Δ. Kε-
λαΐδη τ� 1972.

H Iωάννα Mανωλεδάκη (1935) ερ-
γάσθηκε ως $�ηθ�ς τ�υ N. Σα�ίνη
στ� KΘBE κατά τ� διάστημα
1966–1973. Aπ� τ� 1980 η απασ��λη-
σή της στ�ν τ�μέα είναι συστηματι-
κή, επαγγελματική και ιδιαίτερα επι-
τυ�ής. Aρ�ισε με τ� έργ� τ�υ Mπέ-
κετ «Περιμέν�ντας τ� Γκ�ντ�» στην
Πειραματική Σκηνή Tέ�νης και ακ�-
λ�ύθησαν 50 περίπ�υ έργα πρ�!ας
κυρίως στη Θεσσαλ�νίκη (KΘBE) αλ-
λά και στην Aθήνα των Oσμπ�ρν,
Tσέ�ω�, 'εν�π�υλ�υ, Πίντερ, Bα-
μπίλω�, Kαπετανάκη, I�νέσκ�, Γκ�-
γκ�λ, Γκέρνι, Mαρι$�, Θε�τ�κά,
Mπρε�τ, Πιραντέλ�, Oυίλιαμς, T�υρ-
γκέντι�, Iψεν, Λ�ρκα, Mίλερ, Σά�ερ,
M�λιέρ�υ καθώς και αρ�αία κωμω-
δία και τραγωδία (Aριστ��άνη, Eυρι-

πίδη). Συνεργάσθηκε με τ�ν Kώστα
Δημητριάδη στις �περες «Bαστιαν�ς
και Bαστιανή» τ�υ M�τσαρτ και
«Aμπ�ύ Xασάν» τ�υ Bέμπερ. Eκανε
σκηνικά και κ�στ�ύμια για την
«Ωραία Eλένη» τ�υ O�ενμπα� στ�
Λυρικ� Θέατρ� της Σ��ιας, κ�στ�ύ-
μια για τ� έργ� τ�υ Σαλιέρι «Prima la
Musica», poi le parole» και σκηνικά
για τ� έργ� τ�υ σε 6 �μαδικές εκθέ-
σεις για τη σκην�γρα�ία στ� νε�ελ-
ληνικ� θέατρ�.

O Aπ�στ�λ�ς Kιλεσσ�π�υλ�ς
(1942) ασ��λήθηκε με τη σκην�γρα-
�ία θεάτρ�υ και �περας εντατικά κα-
τά τ� διάστημα 1960–1969 και κατ�-
πιν στ� πλαίσι� των εικαστικών ε-
ρευνών τ�υ σε σ�έση με τ� �ώρ�,
την κίνηση και τη μ�υσική, �ωρίς να
ενδια�έρεται για τη μετα��ρά των
εργασιών τ�υ σε συγκεκριμένες πα-
ραγωγές. Παρ�υσίασε τμήμα αυτών
των εργασιών τ� 1980 σε ατ�μική έκ-
θεση στη Mικρή Πινακ�θήκη Διαγώ-
νι�, ενώ τ� 1994 σκην�γρά�ησε και
σκην�θέτησε στα Δημήτρια KΘ΄ την
�περα «Γάμ�ι τ�υ Φίγκαρ�» τ�υ M�-
τσαρτ. O Aπ�στ�λ�ς Bέττας (1945)
άρ�ισε την επαγγελματική τ�υ εργα-
σία τ� 1981 με μ�ν�πρακτα τ�υ Λ�ρ-
κα στην Πειραματική Σκηνή της «Tέ-
�νης». Aνήκει στ�υς σκην�γρά��υς
π�υ πρ�τιμ�ύν τ� π�ιητικ� θέατρ�

συμμετέ��ντας σ’ �λη τη διαδικασία
δημι�υργίας μιας παράστασης, π�υ
απ�ρρέει απ� τη στενή συνεργασία –
σύμπν�ια σκην�θέτη και �λων των
συντελεστών. Eκτ�ς απ� την Πειρα-
ματική Σκηνή της «Tέ�νης» με την �-
π�ία συνεργά!εται τακτικά μα!ί με
τ�ν σκην�θέτη Nίκ� Aρμά�, έ�ει ερ-
γασθεί στ� KΘBE σε 10 έργα αρ�ί!�-
ντας απ� τ� «Oνειρ� Kαλ�καιρινής
Nύ�τας» τ�υ Σαί�πηρ, στ� Eθνικ� α-
π� τ� 1986 με τ� έργ� «Oι Γάμ�ι» τ�υ
Zιώγα και ακ�λ�ύθησαν πλήθ�ς άλ-
λα ελληνικ�ύ και �έν�υ ρεπερτ�ρί-
�υ. Συνεργά!εται επίσης συ�νά με τα
ΔHΠEΘE Λάρισας, Kαλαμάτας, Πά-
τρας, B�λ�υ ενώ έ�ει εργασθεί και
στη Λυρική Σκηνή (μπαλέτα Δ�ν Kι-
�ώτης, Σαλώμη κ.ά.). Στ� σύν�λ� 100
έργων τ�υ ε�έ��υσα θέση έ��υν �
Aριστ��άνης και σ�εδ�ν �λ�ι �ι τρα-
γικ�ί � Γιώργ�ς M�καλης (1953) τ�
1975 πήρε τ� α΄ $ρα$εί� διαγωνι-
σμ�ύ σκην�γρα�ίας τ�υ KΘBE και
σην�γρά�ησε τ� 1983 τ� έργ� «T�
τελευταί� Aγρι�περίστερ�» τ�υ P�-
μπέργκ στην παιδική σκηνή τ�υ Kρα-
τικ�ύ και τ� 1985 τ� έργ� τ�υ Aρι-
στ��άνη «Πλ�ύτ�ς» για τ� Oικεί�
Θέατρ�.

Mέσα απ� τη σύντ�μη αναδρ�μή
στις εργασίες των Θεσσαλ�νικέων
καλλιτε�νών στ�ν τ�μέα σκην�γρα-

�ίας – ενδυματ�λ�γίας, διαπιστώνε-
ται �τι στ���ς �λων ήταν και είναι η
π�ι�τητα και η απ��ή απ� τ� λεγ�με-
ν� εμπ�ρικ� θέατρ�. Oι εργασίες
τ�υς απ�τελ�ύν δημι�υργικές πρ�ε-
κτάσεις τ�υ κύρι�υ κ�ρμ�ύ της εικα-
στικής τ�υς π�ρείας, των πρ�$λημα-
τισμών τ�υς σε θέματα �ώρ�υ και
σύνθεσης τε�νών, των τάσεών τ�υς
για �σ� τ� δυνατ�ν πι� �λ�κληρωμέ-
νη έκ�ραση. Λειτ�υργ�ύν λ�ιπ�ν ως
συναπαντήματα υψηλής αισθητικής,
ως πραγματώσεις στις πρ�κλήσεις
π�υ δέ�εται η δημι�υργικ�τητά τ�υς
�ταν πρ�σ�έρ�νται �ι συνθήκες υ-
π�δ�μής και θεσμών. Eίναι ευτύ�ημα
π�υ �ι δύ� διακεκριμέν�ι επαγγελμα-
τίες Iωάννα Mανωλεδάκη και Aπ�-
στ�λ�ς Bέττας, συνε�ί!�υν τ� διδα-
κτικ� τ�υς έργ� εδώ και 4 �ρ�νια στ�
τμήμα Θεάτρ�υ της ΣKT π�υ διευθύ-
νει � θεατρ�λ�γ�ς Nικη��ρ�ς Πα-
πανδρέ�υ. Δι�τι πλέ�ν παρέ�εται με-
θ�δευμένη εκπαίδευση σε σπ�υδα-
στές, διαμ�ρ�ών�ντας μελλ�ντικά ε-
σωτερικά στελέ�η –σκην�γρά��ι, δι-
ευθυντές παραγωγής, θεατρ�λ�γ�ι,
τε�νικ�ί ειδικ�ί κ.λπ.– της σκηνικής
δημι�υργίας έτσι ώστε τα �ρ�νια
πρ�$λήματα αυτ�ύ τ�υ είδ�υς τ�υ-
λά�ιστ�ν να επιλύ�νται. Oσ� για τα
κτιριακά, την κατάλληλη διαμ�ρ�ω-
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Nίκ
ς 
Nικ
λαΐδης.
«Aρ�
ντικ�
στην 
δ� Aνα-
γεννήσεως».
('υλ
γρα�ία 
σε �ρθι
 �ύλ
,
21,5x14,5 εκ.,
1989). O Nικ
-
λαΐδης �εκίνη-
σε απ’ την �υ-
λ
γλυπτική για
να καταλή�ει
στην �υλ
γρα-
�ία. Eίναι 
η μ�νη αμιγής
περίπτωση �α-
ράκτη. Aυτ
δί-
δακτ
ς, απέ-
κτησε καλλιτε-
�νική υπ�σταση
με τη σταθερή
υπ
στήρι�η 
τ
υ Nτ. Xριστια-
ν�π
υλ
υ 
στη «Διαγώ-
νι
». Kατά και-
ρ
ύς παρ
υσία-
σε θεματικές 
εν�τητες σε εκ-
θέσεις ή λευ-
κώματα. Tα θέ-
ματα τ
υ Nικ
-
λαΐδη ανα�έρ
-
νται πάντα 
στ
ν *
ρει
ελ-
λαδικ� �ώρ
.



ση των θεατρικών �ώρων της π�λης,
�ι καρπ�ί των έργων τ�υ OΠΠEΘ θα
�αν�ύν στ� εγγύς μέλλ�ν.

E�αρμ�σμένες τέ�νες

Θα ήταν παράλειψη αν δεν γιν�ταν
μια σύντ�μη ανα��ρά και στις γρα-
�ικές τέ�νες π�υ σε π�λλές περι-
πτώσεις λειτ�ύργησαν ως �ώρ�ς ε-
�αρμ�γής πρωτ�τυπων ιδεών, αμ�ί-
δρ�μων επιρρ�ών και εμπνεύσεων
των Θεσσαλ�νικέων καλλιτε�νών,
ως μία άλλη έκ�ανση της δημι�υργι-
κής τ�υς έκ�ρασης. O Γ. Σ��ρών�ς,

εισηγητής των γρα�ικών τε�νών
στην Eλλάδα, καθιέρωσε με τ� π�λυ-
διάστατ� έργ� τ�υ ένα υψηλ�τατ� ε-
πίπεδ�, καθ�ριστικ� για τις μετέπει-
τα ε�ελί�εις. Ως συνεκδ�της – συνδι-
ευθυντής τ�υ περι�δικ�ύ «K��λίας»
(μηνιαία έκδ�ση Tέ�νης 1945–1948)
διαμ�ρ�ωσε τις αισθητικές τ�υ αρ-
�ές π�υ παρέμειναν έκτ�τε απαρά-
μιλλες πρ�ερ��μεν�ς απ� τ�ν ίδι�

κύκλ� τ�υ «K��λία» � Kάρ�λ�ς Tσί-
&εκ, καλλιτε�νικ�ς επιμελητής τ�υ
περι�δικ�ύ «Διαγώνι�ς» (1958–1983)
και των �μώνυμων εκδ�σεων
(1962–1994) δημι�ύργησε επίσης πα-
ράδ�ση. Παράλληλα η ΔEΘ έδωσε
την ευκαιρία σε π�λλ�ύς καλλιτέ-
�νες της π�λης να δ�κιμάσ�υν τις ι-
καν�τητές τ�υς στη γρα�ιστική –
�ωτ�γρα�ία – διακ�σμητική και να
διακριθ�ύν (π.�. Σ$�ρών�ς, Tσί!εκ,
Λ�γ�θέτης, Zερ$�π�υλ�ς κ.ά.). H
E'η Kακ�υλίδ�υ συνεργάσθηκε με
τ�ν Σ$�ρών� (1957–1963) και κατ�-
πιν ασ��λήθηκε με μετα��τυπίες υ-
�ασμάτων, � Λ�υκάς Bενεπ�ύλιας έ-
κανε εικ�ν�γρα�ήσεις $ι$λίων, τ� ί-
δι� και � Σωτήρι�ς Zερ��π�υλ�ς, �
Aπ�στ�λ�ς Kιλεσσ�π�υλ�ς, η Eλλη
Xρυσίδ�υ. H Πέννυ Δίκα – K�ρνέτη
είναι συνεπής επαγγελματίας τ�υ εί-
δ�υς, ως δάσκαλ�ι έ��υν εργασθεί
�ι Σ. Zερ$�π�υλ�ς, Δ. Γ�υναρίδης,
ενώ αρκετ�ί απασ��λ�ύνται σπ�ρα-
δικά (Δ. Γραμματικ�ς, K. Eμμαν�υη-
λίδης κ.ά.).
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'ενής Σα�ίνης. «Eάλω η Π�λις» (έγ�ρωμη �υλ
γρα�ία, 80x100 εκ.). O Σα�ί-
νης, μαθητής τ
υ Γραμματ�π
υλ
υ στην AΣKT, καλλιέργησε τ
 �ωγρα�ικ�
τρ�π
 της �αρακτικής.

A�ίσα τ
υ Γιάννη Σ*
ρών
υ για την 18η Δ.E.Θ., 1953. O Σ*
ρών
ς, στέλε�
ς
της συντακτικής 
μάδας τ
υ «K
�λία», εί�ε την καλλιτε�νική επιμέλεια τ
υ
περι
δικ
ύ. Aνήκει ανάμεσα στ
υς εισηγητές των γρα�ικών τε�νών στην
Eλλάδα και σ’ αυτ�ν τ
ν τ
μέα εργάστηκε επαγγελματικά.

Σκηνικά και κ
υστ
ύμια της Iωάννας Mανωλεδάκη για την παράσταση «Στη
�ώρα Iψεν» τ
υ Iάκω*
υ Kαμπανέλλη. Φωτ
γρα�ία απ� την παράσταση της
24.1.1996. H Mανωλεδάκη �εκίνησε ως *
ηθ�ς τ
υ N. Σα�ίνη στ
 KΘBE (1966
- 73). Aπ� τ
 ’90 η απασ��λησή της στ
ν τ
μέα είναι πλέ
ν συστηματική, με
συνεργασίες και εκτ�ς Θεσσαλ
νίκης. H Mανωλεδάκη μα�ί με τ
ν Aπ�στ
λ

Bέττα, δύ
 διακεκριμέν
ι επαγγελματίες, παρέ�
υν και διδακτικ� έργ
. Δι-
δάσκ
υν στ
 Tμήμα Θεάτρ
υ της ΣKT.

Aπ�στ
λ
ς
Bέττας. 
Φωτ
γρα�ία 
απ� τη μακέτα
τ
υ σκηνικ
ύ
για τ
 έργ
 
«O *ασιλιάς 
πεθαίνει» 
τ
υ I
νέσκ
. 
T
 έργ
 
παί�τηκε 
στη Nέα Σκηνή
τ
υ Eθνικ
ύ
Θεάτρ
υ τ
ν
Δεκέμ*ρι
 
τ
υ ’92. 
O Bέττας
άρ�ισε
την επαγγελ-
ματική τ
υ ερ-
γασία τ
 1981.
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Συνέ�εια στην 30ή σελίδα

H γλυπτική στη Θεσσαλ�νίκη
Yπαίθρια γλυπτά και αναθέσεις, σημαντικές εκθέσεις και γλύπτες εγκατεστημέν�ι στην π�λη

Tης Aλε�άνδρας Γ�υλάκη–B�υτυρά

Aναπλ. Kαθηγήτριας A.Π.Θ.

ΣTH Θεσσαλ
νίκη των αρ�ών τ
υ αι-
ώνα μας, και μάλιστα πριν απ� την
Aπελευθέρωση τ
υ 1912, δεν συνα-
ντ
ύμε εγκατεστημέν
 κανένα γλύ-
πτη και τα γλυπτά στην π�λη είναι ε-
λά�ιστα. T
 μ�ν
 μαρμάριν
 έργ
 σε
δημ�σι
 �ώρ
 ήταν τ
 Σιντρι�άνι
π
υ �ρ
ν
λ
γείται τ
 1886 και ανα-
κατασκευάσθηκε τ
 1977. Tην ίδια ε-
π
�ή πρέπει να έγιναν και 
ι δυ
 κα-
θιστές γυναικείες μ
ρ�ές, πιθαν�-
τατα πρ
σωπ
π
ιήσεις (Oικ
ν
μία
και Πίστις;) μα"ί με έναν Tρίτωνα
στ
ν μικρ� κήπ
 της πρώην Oθωμα-
νικής Tράπε"ας (αργ�τερα IKA και
σήμερα Kρατικ� Ωδεί
). Πρ�κειται
για κλασικιστικά έργα π
υ μετα�έρ-
θηκαν μάλλ
ν απ� τ
 ε$ωτερικ� και
έγιναν απ� Eυρωπαί
υς καλλιτέ-
�νες.

Γλυπτική
στη Θεσσαλ�νίκη

1912–1940
Mετά την Aπελευθέρωση (1912) η

κατάσταση δεν αλλά"ει 
υσιαστικά.
T
 πρώτ
 γλυπτ� σε δημ�σι
 �ώρ

στην ελεύθερη Θεσσαλ
νίκη ήταν η
πρ
τ
μή τ
υ Γεωργί
υ τ
υ A΄, έργ

τ
υ K. Δημητριάδη τ
υ 1915, π
υ
στήθηκε κ
ντά στ
 σημεί
 δ
λ
�
-
νίας τ
υ �ασιλέως και είναι ένα απ�
τα καλύτερα γλυπτά της π�λης. Mε-
τά την πυρκαγιά τ
υ 1917, �αίνεται
�τι με τη γρήγ
ρη αν
ικ
δ�μηση ε-
γκαταστάθηκαν στην π�λη αρκετ
ί
μαρμαράδες, Eλληνες και E�ραί
ι,
π
υ απασ�
λ
ύνταν στις μαρμαρι-
κές εργασίες στα κτίρια (σκάλες, πα-
ράθυρα, �
υρ
ύσια, κι
ν�κρανα,
κ.λπ.), αλλά και στα νεκρ
τα�εία.
Στ
 νεκρ
τα�εί
 της Eυαγγελί-
στριας δ
ύλεψαν 
ι αδελ�
ί Δ
ύγια
απ� τ
 Λιτ��ωρ
. 

Στα άλλα ωστ�σ
 νεκρ
τα�εία
(Zεϊντενλίκ, Aρμενικ�, κ.ά.), �αίνεται
�τι τα περισσ�τερα ευμεγέθη έργα
ήταν παραγγελίες σε εργαστήρια
τ
υ ε$ωτερικ
ύ. T
 1930 με α�
ρμή
τις εργασίες αναστήλωσης στ
ν ιερ�
να� τ
υ Aγί
υ Δημητρί
υ ήρθε στην
π�λη 
 γλύπτης K. P
ύμπ
ς, π
υ δί-
δα$ε γλυπτική επί τρεις μήνες (Mάι

– I
ύλι
) στη νυκτερινή σ�
λή της
XANΘ.

T�τε ήρθαν στη Θεσσαλ
νίκη και 

Δημήτρι
ς Σ
�ιαν�ς και 
 Γεώργι
ς
Σκαρής, Tηνιακ
ί μαρμαράδες, για
να δ
υλέψ
υν επίσης στις εργασίες
τ
υ Aγί
υ Δημητρί
υ. Στ
 Mακεδ
νι-
κ� Hμερ
λ�γι
 τ
υ 1934 
 Π. Ωρ
λ
-
γάς κάν
ντας την ανασκ�πηση της
πρηγ
ύμενης δεκαετίας διαπιστώ-
νει: «Aπ� λ
γ
τε�νική, απ� πνευμα-
τική άπ
ψη η Θεσσαλ
νίκη δεν έ�ει
παρελθ�ν... H Θεσσαλ
νίκη δεν έ�ει
θέατρ
... H Θεσσαλ
νίκη καθώς ανα-
πτύσσεται, καθώς μεγαλώνει περι-
μένει τ
υς 
δηγ
ύς της». Aντίστ
ι-
�ες διαπιστώσεις γίν
νται και απ�

Kωνσταντίν�υ Δημητριάδη: «H πρ�τ�μή τ�υ Bασιλιά Γεωργί�υ A΄». Eίναι τ�
πρώτ� υπαίθρι� γλυπτ� στην ελεύθερη Θεσσαλ�νίκη. Στήθηκε τ� 1915 κ�ντά
στ� σημεί� δ�λ�#�νίας τ�υ $ασιλέως και πρ�κειται για ένα απ� τα καλύτερα
γλυπτά της π�λης.

Kυριάκ�υ Kαμπαδάκη. «Mνημεί� πεσ�ντων», πλατεία Σκρα, Kαλαμαριά, 1981. (Xαλκ�ς 201x70x80 εκ.). %απλωμένη μια
ανθρώπινη μ�ρ#ή, απεικ�νί&εται τη στιγμή π�υ α#ήνει την τελευταία της πν�ή. Aπ� τα συγκλ�νιστικ�τερα έργα π�υ
έ��υν στηθεί π�τέ στ�ν ελληνικ� �ώρ�, τ�νί&ει � καθηγητής Mιλτ. Παπανικ�λά�υ. O Kαμπαδάκης είναι � γνωστ�τε-
ρ�ς γλύπτης στη μεταπ�λεμική περί�δ�,σε μια π�λη, �πως η Θεσσαλ�νίκη, π�υ δεν έ�ει περάδ�ση σε γλύπτες. Σπ�ύ-
δασε και εργάστηκε για 14 �ρ�νια στ� Bερ�λίν� και τ� ’75 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλ�νίκη. H παρ�υσία τ�υ έγινε α-
μέσως αισθητή στ� εικαστικ� πεδί� της π�λης.

άλλ
υς πνευματικ
ύς ανθρώπ
υς
της επ
�ής. H γλυπτική �αίνεται �τι
είναι τ�σ
 ανύπαρκτη, π
υ δεν σ�
-
λιά"εται 
ύτε ως απ
ύσα. T
 1934
στήθηκε τ
 δεύτερ
 γλυπτ� σε δη-
μ�σι
 �ώρ
 στην π�λη, τ
 ηρώ
 B�-
τση. H πρ
τ
μή τ
υ ναυάρ�
υ B�τση
έγινε απ� τ
ν Γεώργι
 Δημητριάδη
και ε$ακ
λ
υθεί να είναι ένα απ� τα
καλύτερα έργα στην π�λη.

Σημαντικές εκθέσεις
T
 1937 γίν
νται στη Θεσσαλ
νίκη

σημαντικές εκθέσεις �π
υ εκπρ
σω-
πείται και η γλυπτική. Παρ
υσιά"
-
νται λίγα γλυπτά Γι
υγκ
σλά�ων
καλλιτε�νών (της 
μάδας Oblik) και
γίν
νται μεγάλες 
μαδικές εκθέσεις
Eλλήνων καλλιτε�νών (της 
μάδας
«Tέ�νη» και της «μικρής Πανελληνί-

υ» στη ΔEΘ) �π
υ εκτίθενται έργα
των Z
γγ
λ�π
υλ
υ, Pαυτ
π
ύλ
υ,
Xρυσ
�
ΐδ
υ, Παπα�ριστ�π
υλ
υ,
A. Σώ�
υ, T�μπρ
υ, K. Δημητριάδη
και Γ. Δημητριάδη. Iσως επακ�λ
υθ

αυτής της επα�ής της π�λης με ση-
μαντικ
ύς γλύπτες της επ
�ής να ή-
ταν και δύ
 σημαντικές παραγγελίες
στ
ν Γ. Δημητριάδη, για τ
ν έ�ιππ

ανδριάντα τ
υ �ασιλέως Kωνσταντί-
ν
υ και τ
ν ανδριάντα τ
υ Tσάμη
Kαρατάσ
υ απέναντι απ� τ
 Παλι�
Πανεπιστήμι
 π
υ 
λ
κληρώθηκαν
και στήθηκαν λίγ
 πριν απ� τ
ν π�-
λεμ
.

Γλυπτά σε δημ�σι�υς
�ώρ�υς μετά
τ�ν π�λεμ�

Mετά τ
ν π�λεμ
 
ι πρώτες πα-
ραγγελίες δίν
νται απ
κλειστικά σε
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Oι πανύψηλες
«Oμπρέλες», 

έργ� τ�υ Γιώργ�υ
Z�γγ�λ�π�υλ�υ,

τελευταί� απ�-
κτημα στ� πλαίσι�

της Π�λιτιστικής
Πρωτεύ�υσας. 

T� έργ�, παρ�υ-
σιάστηκε για πρώ-

τη #�ρά στη Bε-
νετία, πριν απ�
δύ� �ρ�νια και 
απ� τις αρ�ές 
Φε$ρ�υαρί�υ

στήθηκε στην πα-
ραλία της Θεσσα-
λ�νίκης. Kάτι π�υ

θα �αρ�π�ι�ύσε
τ�ν θαλερ� γλύ-

πτη μας είναι 
η μ�νιμη παραμ�-

νή τ�υ έργ�υ 
στη θέση π�υ έ�ει
στηθεί. O Z�γγ�-

λ�π�υλ�ς έ�ει και
παλαι�τερ�υς

καλλιτε�νικ�ύς
δεσμ�ύς με 

την π�λη. Eνα 
άλλ� α#ηρημέν�
γλυπτ� τ�υ (18 μ.

ύψ�ς), στήθηκε
τ� 1966 στη $�-

ρεια είσ�δ� 
της Δ.E.Θ. και θε-

ωρείται καλλιτε-
�νικ�ς σταθμ�ς.

Πρ�κειται για ένα
απ� τα πι� τ�λμη-
ρά γλυπτά σε δη-

μ�σι� �ώρ� 
στην Eλλάδα. 

Eπίσης, ένα δεύ-
τερ� έργ�, α#η-
ρημέν� κι αυτ�,

στήθηκε τ� 1969
στ�ν �ώρ� 

τ�υ Πανεπιστημί-
�υ. Eίναι τ� μνη-

μεί� τ�υ Kύπρι�υ
#�ιτητή K. 

Mάτση. (Φωτ.: 
K. Λι�ντης).

Στα υπαίθρια έργα τέ�νης ανήκ�υν και �ι ε�ωτερικές τ�ι��γρα#ίες τ�υ Aπ�στ�λ�υ Kιλεσσ�π�υλ�υ στ� Aμ#ιθέατρ�
της Π�λυτε�νικής Σ��λής τ�υ A.Π.Θ. (Aκριλικά, μπετ�ν, σύρμα, σίδηρ�ς, 450 τ.μ., 1989). Mνημειακή &ωρα#ική π�υ να
συνυπάρ�ει με τ� αρ�ιτεκτ�νημα είναι σπάνι� και απ�τελεί γεγ�ν�ς, γιατί, παρ�μ�ια δείγματα εικ�ν�γρά#ησης ε�ω-
τερικών �ώρων, π�υ να �ε#εύγ�υν απ� τ� ύ#�ς της απλής διακ�σμησης, παραμέν�υν ελά�ιστα. Aνάλ�γη πρ�σπάθεια
με αυτή τ�υ Kιλεσσ�π�υλ�υ έ�ει γίνει στην πλατεία Nαυαρίν�υ απ� την Mαριάννα Θε�δωρίδη και τ�ν Aρη Πρ�δρ�μί-
δη. H �ψη (#ωτ�γρα#ία) τ�υ έργ�υ είναι παλαι�τερη. Σήμερα, εκεί π�υ γίνεται ανάπτυ�η τ�υ κυρίως θέματ�ς της τ�ι-
��γρα#ίας, έ�ει «α#ανιστεί» απ� τ�ν «τρ�μερ�» γρα#ίτι. Για τη #θ�ρά, ή πι� σωστά, τ�ν $ανδαλισμ�, έ��υν γίνει
δια$ήματα σε αρμ�δι�υς #�ρείς, �μως �ωρίς ανταπ�κριση μέ�ρι στιγμής. Στ���ς είναι η απ�κατάσταση τ�υ έργ�υ.

κατα$ιωμέν
υς γλύπτες. O M. T�-
μπρ
ς κατασκευά"ει την πρ
τ
μή
τ
υ Iωνα Δραγ
ύμη και τ
υ Δημ. Kα-
λαπ
θάκη (1954;), 
 Bάσ
ς Φαληρέ-
ας την πρ
τ
μή τ
υ �ασιλ�παιδ
ς
Nικ
λά
υ τ
 1956 και δέκα �ρ�νια
αργ�τερα αναθέτ
υν τ
ν ανδριάντα
τ
υ Xρυσ
στ�μ
υ Σμύρνης καθώς
και τ
 μνημεί
 Παπά�η στ
ν Θ.
Aπάρτη. 

Στη δεκαετία π
υ ακ
λ
υθεί
(1960–70) η Θεσσαλ
νίκη πλ
υτί"ει
γρήγ
ρα με π
λλά γλυπτά (ανδριά-
ντες, πρ
τ
μές, ηρώα) σε πλατείες
και πάρκα, με μνημεία π
υ συνήθως
ανα�έρ
νται στ
 ιστ
ρικ� παρελθ�ν
(Mακεδ
ν
μά�
ι) ή σε π
λιτικά πρ�-
σωπα, πρ
σωπικ�τητες τ
υ πνευμα-
τικ
ύ κ�σμ
υ, ενώ σπάνια είναι τα
γλυπτά π
υ έ�
υν καθαρά διακ
σμη-
τικ� �αρακτήρα (Nικ�λας, 1968 παιδί
π
υ σ�υρί"ει και 1969 λ
υ
μένη). Δί-
πλα σε παραγγελίες σε αναγνωρι-
σμέν
υς καλλιτέ�νες, �πως Γ. Παπ-
πά, Aλίκη Xατ"ή, Nαταλία Mελά κ.ά.
δίν
νται παραγγελίες –για πρ
τ
μές
κυρίως– και σε B
ρει
ελλαδίτες
καλλιτέ�νες (Z. Mπεκιάρη, Γ. Kαλα-
καλά, Δ. Kαλαμάρα, E. Kαλε�ρά, A.
Mην�π
υλ
 και πι
 πρ�σ�ατα Aπ�-
στ
λ
 Φανακίδη). Σταθμ�ς για την
π�λη είναι η παραγγελία και τ
 στή-
σιμ
 σε καίρι
 σημεί
 (έ$ω απ� την
Eκθεση) τ
υ μ
ντέρν
υ γλυπτ
ύ τ
υ
Z
γγ
λ�π
υλ
υ τ
 1966, ένα απ� τα
πι
 τ
λμηρά γλυπτά σε δημ�σι
υς
�ώρ
υς στην Eλλάδα, περί
πτ
 έργ

(ενδια�έρ
ν πλαστικά απ� �λες τις
�ψεις), π
υ έδενε αρμ
νικά με τ

περι�άλλ
ν. 

T
 1969 τ
 δεύτερ
 α�ηρημέν

έργ
 τ
υ Z
γγ
λ�π
υλ
υ, τ
 μνη-
μεί
 τ
υ Kύπρι
υ �
ιτητή K. Mάτση,
στήθηκε στ
 �ώρ
 τ
υ πανεπιστημί-

υ. Σιγά σιγά γίν
νται αναθέσεις και
σε νε�τερ
υς γλύπτες �πως στ
ν
Eυάγγελ
 M
υστάκα π
υ στήνει τ
ν
ανδριάντα τ
υ Mεγάλ
υ Aλε$άν-
δρ
υ τ
 1974, στ
ν Σ. Kαταπ�δη,
στ
ν Θ. Παπαγιάννη, ενώ με έργα
των M. T"
μπανάκη, Δ. Aρμακ�λα
και K. Kαμπαδάκη (μνημεί
 Πεσ�-
ντων 1981), γίνεται πρ
σπάθεια να
συνε�ισθεί μια γραμμή μ
ντερνι-
σμ
ύ π
υ άν
ι$ε με τ
 έργ
 τ
υ
Z
γγ
λ�π
υλ
υ. 

Tα τελευταία δέκα �ρ�νια έγινε �ι-
λ�τιμη πρ
σπάθεια απ� τ
 Δήμ
 και
άλλ
υς �
ρείς να πλ
υτιστεί η Θεσ-
σαλ
νίκη με περισσ�τερα γλυπτά
στα πάρκα και στις πλατείες της.
Eτσι απέκτησε η π�λη έργα των M.
Mακρή, Γ. Γεωργιάδη, Nικ
λαΐδη,
M
υστάκα, T"
μπανάκη, Tσ�κλη.
Z
γγ
λ�π
υλ
υ, Πάστρα κ.ά. Γενικά
�μως για τα μεταπ
λεμικά γλυπτά
της Θεσσαλ
νίκης πρέπει να παρα-
τηρήσει κανείς �τι παρά τα μεγάλα

ν�ματα, τα έργα τις περισσ�τερες
�
ρές ανήκ
υν στις μέτριες πρ
-
σπάθειες των δημι
υργών τ
υς, εί-
ναι συντηρητικές λύσεις �ωρίς τ�λ-
μη και κυρίως �ωρίς να πρ
τείν
υν
κάτι νέ
 ή εντυπωσιακ� στ
 �ώρ
.
T
 μεγάλ
 έργ
 λείπει απ� τη Θεσ-
σαλ
νίκη. Aκ�μη και τ
 γλυπτ� τ
υ
Z
γγ
λ�π
υλ
υ έ$ω απ� την Eκθεση
έ�ει πρ
�λήματα στήρι$ης (στηρί"ε-
ται «σε δεκανίκια») μέσα σε μια σιδε-
ρένια περί�ρα$η και με graffiti στ

κάτω τμήμα τ
υ.

Eλά�ιστ
ι είναι μεταπ
λεμικά 
ι
γλύπτες π
υ κατ
ικ
ύν μ�νιμα και
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Eυάγγελ�υ M�υστάκα. «Mνημεί� Mεγάλ�υ Aλε�άνδρ�υ» (�αλκ�ς, 1974). Eνα γλυπτ� σύν�λ� π�υ εντυπωσιά&ει καθώς δεσπ�&ει στ�ν αν�ι�τ� �ρί&�ντα της πα-
ραλίας στ�ν Λευκ� Πύργ�. O μεγαλ�πρεπής ανδριάντας (6 μέτρα ύψ�ς και 7 πλάτ�ς) στηρί&εται σε υψηλή $άση και απ�κτά επι$λητικ�τητα. T� κυρίως έργ�
συμπληρώνεται γύρω με &ω#�ρ� (15 μ. πλάτ�ς), ανάγλυ#η παράσταση η «Eν Iσσώ Mά�η» και �κτώ ασπίδες με ισάριθμα δ�ρατα: τις γνωστές μακεδ�νικές σά-
ρισσες. T� έργ� έ�ει ιστ�ρική σημασία και ίσως γι’ αυτ� � καλλιτέ�νης τ�υ πρ�σέδωσε μνημειακ� �αρακτήρα.

εργά"
νται στη Θεσσαλ
νίκη. Mετά
τ
ν π�λεμ
 εγκαταστάθηκαν πρώτ
ι
στην π�λη δύ
 $υλ
γλύπτες. O Δημ.
Aγ
ράστης απ� τα Γρε�ενά, π
υ
σπ
ύδασε στη P
υμανία, παρ
υσία-
σε την λαϊκ�τρ
πη δ
υλειά τ
υ στη
ΔEΘ γύρω στα 1965 και τιμήθηκε με
�ρυσά μετάλλια και 
 Γιώργ
ς Nικ
-
λαΐδης, αυτ
δίδακτ
ς σε μεγάλ

�αθμ�, π
υ δ
ύλεψε κυρίως επιπε-
δ�γλυ�α $υλ�γλυ�α μελετώντας
�υ"αντινές αγι
γρα�ίες, ενώ έ�ει
κάνει πρ
σπάθειες και σε λαϊκ�τρ
-
πα θέματα. 

Γύρω στ
 1960 παρ
υσιά"ει γλυ-
πτά τ
υ 
 δασ
λ�γ
ς, διακ
σμητής
Γιώργ
ς Γεωργιάδης, κυρίως πρ
τ
-
μές με ένα δυνατ� νατ
υραλιστικ�
πλάσιμ
. O γνωστ�τερ
ς γλύπτης
στη μεταπ
λεμική Θεσσαλ
νίκη εί-
ναι 
 Kυριάκ
ς Kαμπαδάκης απ� τη
Δράμα, π
υ σπ
ύδασε και εργάσθη-
κε για 14 �ρ�νια στ
 Bερ
λίν
. Στη
Θεσσαλ
νίκη εγκαταστάθηκε τ

1975 και η παρ
υσία τ
υ έγινε αμέ-
σως αισθητή στ
ν εικαστικ� �ώρ

της Θεσσαλ
νίκης. 

H γλυπτική τ
υ σε $ύλ
 ή �αλκ�
κυρίως είναι ανθρωπ
μ
ρ�ική: τ
ν
απασ�
λεί κυρίως τ
 torso και η ανά-
πτυ$ή τ
υ στ
 �ώρ
. O K. Δ
μπ
ύ-
λας, απ� τη Λάρισα, σπ
ύδασε στην
AΣKT στην Aθήνα και απ� τ
 1970 δι-
δάσκει πλαστική και σ�έδι
 στ
 Tμή-
μα Aρ�ιτεκτ�νων της Π
λυτε�νικής
Σ�
λής AΠΘ. Aπ� την παραστατική
γλυπτική πέρασε σε μια α�ηρημένη
πλαστική με γεωμετρικές ��ρμες
και στις κατασκευές. 

T
 1980 εγκαταστάθηκε στη Θεσ-
σαλ
νίκη 
 Γιάννης Xρήστ
υ π
υ κα-
τάγεται απ� την Kαστ
ριά αλλά έ"η-
σε και σπ
ύδασε στη Σ��ια της
B
υλγαρίας. Δημι
υργεί σ�ηματ
-

Nαταλία Mελά. «Παύλ�ς Mελάς», πλατεία N. K�ρδελι�ύ, 1981), (�αλκ�ς 2.00 μ.
ύψ�ς). H ρ�μαντική μ�ρ#ή τ�υ Mακεδ�νικ�ύ Aγώνα απεικ�νί&εται με πλήρη
π�λεμική ε�άρτυση. T� έργ� διακρίνει δυνατ�ύς ρεαλισμ�ύς. H Θεσσαλ�νί-
κη, στενά δεμένη με τ�ν Mακεδ�νικ� Aγώνα, ενισ�ύει την ιστ�ρική μνήμη με
την παρ�υσία μεγάλ�υ αριθμ�ύ υπαίθριων γλυπτών με πρ�σωπα μακεδ�ν�-
μά�ων. Yπάρ�ει και �μώνυμη πλατεία μπρ�ς στην A�ειρ�π�ίητ�, �π�υ παρα-
τάσσ�νται πρ�τ�μές επι#ανών μακεδ�ν�μά�ων. Eίναι η πι� π�λυπληθής κα-
τηγ�ρία υπαίθριων γλυπτών στην π�λη.

π
ιημένες κυ��σ�ημες συμπαγείς
��ρμες π
υ δεν �άν
υν π
τέ την ε-
πα�ή με την παράσταση. Λίγ
 αργ�-
τερα (1981–82), δύ
 $έν
ι γλύπτες,
π
υ δ
υλεύ
υν κυρίως τ
 $ύλ
, ε-
γκαταστάθηκαν μ�νιμα στη Θεσσα-
λ
νίκη: 
 Tσέ�
ς Pavel Medek με μια
ενδια�έρ
υσα α�αιρετική γλυπτική
και 
 Aγγλ
ς Richard Whitlock π
υ
δημι
υργεί ιδι�τυπα ανθρωπ
μ
ρ�ι-
κά γλυπτά με ανα�
ρές σε άλλ
υς
π
λιτισμ
ύς.

Eίναι �αρακτηριστικ� �τι στην π�-
λη εγκαθίστανται μ�νιμα γλύπτες �-
ταν αρ�ί"
υν να πυκνών
υν 
ι πα-
ραγγελίες και να αυ$άνεται τ
 ενδια-
�έρ
ν τ
υ κ
ιν
ύ για τη γλυπτική.
Oτι η Θεσσαλ
νίκη έ�ει π
λύ �ώρ

για γλυπτική, τ
 κατάλα�αν ήδη και
$έν
ι καλλιτέ�νες π
υ σπεύδ
υν να
εγκατασταθ
ύν μ�νιμα σ’ αυτή. O
τ
μέας της γλυπτικής μπ
ρεί να μην
έ�ει σπ
υδαί
 παρελθ�ν στην π�λη,
έ�ει �μως σίγ
υρα μέλλ
ν. 

Περιμένει κανείς π
λλά απ� τ
υς
νέ
υς καλλιτέ�νες της Σ�
λής Kα-
λών Tε�νών τ
υ AΠΘ. Aπ� αυτ
ύς
και απ� τ
υς γλύπτες της περιμέ-
ν
υμε σίγ
υρα τ
 μεγάλ
 έργ
 –
έργα π
υ θα 
μ
ρ�ήν
υν τ
ν κ�-
σμ
 μας.

Στ� α�ιέρωμα αυτ� π�λλαπλή ήταν η
συμ��λή τ�υ καθηγητή κ. Mιλτιάδη
Παπανικ�λά�υ. Στη συγκέντρωση τ�υ
�ωτ�γρα�ικ�ύ και πληρ���ριακ�ύ υ-
λικ�ύ πρ�θυμα ��ήθησαν, � συγγρα-
�έας Περικλής Σ�υρίδης, � Γιάννης
Pέκ�ς, των �μώνυμων εκδ�σεων, �
"ωγρά��ς–συγγρα�έας Kώστας Λά-
$ας, � πε"�γρά��ς H. X. Παπαδημη-
τρακ�π�υλ�ς, τ� Bα��π�ύλει� Πνευ-
ματικ� Kέντρ� και η Δημ�τική Πινα-
κ�θήκη Θεσσαλ�νίκης.
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