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2-32 AΦIEPΩMA
Tα εικαστικά της Θεσσαλονίκης. Aπ την έκθεση Παπαλουκά στη λειτουργία της
Σχολής Kαλών Tεχνών.
Tου Kωστή Λιντη
 Eικαστική κίνηση στην πλη. Πρώτες εκθέσεις στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη, οι αίθουσες τέχνης μεταπολεμικά,
πινακοθήκες και συλλογές.
Tου Mιλτιάδη Παπανικολάου
 Kρατικ Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης.
Tου Mιλτιάδη Παπανικολάου
 H εικαστική κριτική. O εικαστικς λγος στον ημερήσιο
και περιοδικ Tύπο απ την απελευθέρωση της πλης έως
σήμερα.
Tης Aγγελικής Σαχίνη
 Oι πρώτες φυσιογνωμίες.
Oι ζωγράφοι Πολύκλειτος
Pέγκος και N.Γ. Πεντζίκης
και η γενιά τους.
Tου Mιλτιάδη Παπανικολάου
 H Σχολή Kαλών Tεχνών.
Iδρυση και διδακτικ προσωπικ, απολογισμς λειτουργίας και σοβαρά προβλήματα
της Σχολής.
Tου Bαγγέλη Δημητρέα
 H γενιά του μεσοπολέμου.
Xαρακτηριστικ της, το ανεξάρτητο και προσωπικ στοιχείο.
Tου Xρύσανθου A. Xρήστου
 H νετερη γενιά. Aναζητήσεις, επιλογές και χαρακτηριστικά των νετερων καλλιτεχνών της πλης.
Tου Eμμανουήλ Mαυρομμάτη
 Xαράκτες, σκηνογράφοι,
γραφίστες. H καλλιτεχνική
χαρακτική και οι τομείς σκηνογραφίας και γραφικών τεχνών στην πλη της Θεσσαλονίκης.
Tης Kάτιας Kιλεσοπούλου
 H γλυπτική στη Θεσσαλονίκη. Yπαίθρια γλυπτά και αναθέσεις, σημαντικές εκθέσεις και γλύπτες εγκατεστημένοι στην πλη.
Tης Aλεξάνδρας Γουλάκη
–Bουτυρά


Eξώφυλλο: Eπάνω, Πολύκλειτου Pέγκου
«Mάνα και παιδί», 1958 (λάδι και αυγ, μικτή τεχνική σε μουσαμά, 132x102 εκ.). Kάτω, N.Γ. Πεντζίκη «Aποψη Θεσσαλονίκης»,
1960 (υδατογραφία, Δημοτική Πινακοθήκη
Θεσσαλονίκης).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»:
EΛEYΘEPIA TPAΪOY
Σύμβουλος Eκδσεως:
KPITΩN XPYΣOXOΪΔHΣ
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ΦIEPΩMA

Tα εικαστικά της Θεσσαλονίκης
Aπ την έκθεση Παπαλουκά στη λειτουργία της Σχολής Kαλών Tεχνών
ΣIΓOYPO κατώφλι για να μπει κανείς
στην εικαστική και καλλιτεχνική κίνηση της Θεσσαλονίκης είναι η έκθεση Παπαλουκά, τα Xριστούγεννα
του 1924. Yπάρχει βέβαια ένα παρελθν 12 χρνων ελεύθερου βίου
για την πλη. Ωστσο, στο χρονικ
αυτ διάστημα η Eλλάδα βρίσκεται
ριγμένη σε περιπέτειες. Aναποδογυρίζεται το σύμπαν και, ως γνωστν, η
τέχνη δεν συμφύρεται με τα τραχειά
βιώματα. Προϋποθέτει κοινωνική ηρεμία.
H έκθεση αυτή του Σπύρου Παπαλουκά, με θέμα το Aγιον Oρος, θεωEπιμέλεια αφιερώματος:

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ
ρήθηκε και ήταν, για την εποχή της,
τλμημα. Bρήκε μως θερμή υποδοχή και δεν τάραξε μνο τα ώς ττε
λιμνάζοντα νερά της συμπρωτεύουσας. Hταν το επίσημο ντεμπούτο ενς, σήμερα καταξιωμένου, ζωγράφου στη σκηνή της νεοελληνικής τέχνης και, μάλιστα, με ένα θέμα που
βρισκταν στο κέντρο των αναζητήσεων της γενιάς του, καθώς ττε εκείνη προσπαθούσε ν’ ανοίξει δρμους. Oμως το θέμα πήρε βάρος, αφού βρήκε αργτερα την αντιστοιχία
του και στην ίδια τη Θεσσαλονίκη.
Aρκεί να μνημονεύσουμε δύο απ
τους πατριάρχες, Pέγκο και Πεντζίκη, και το μέγεθος του Aγίου Oρους
στο έργο τους.
Oποιο άλλο εικαστικ γεγονς,
μεγάλης ή μικρής απήχησης, συναντάμε στον μεσοπλεμο, έχει πάντα
–αυτ πρέπει να υπογραμμισθεί– ευνοϊκ φντο την κοσμοπολίτικη και
αστική, με ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά, φυσιογνωμία της πλης. Mε άλλα λγια υπήρχε φιλτεχνο περιβάλλον.
Mε ένα σάλτο, 60 χρνια ακριβώς
μετά την έκθεση Παπαλουκά, πέφτουμε σ’ ένα άλλο αναγνωρισμένης
σημασίας γεγονς. Πρκειται για την
ίδρυση (1984) και λειτουργία –πάγιο
αίτημα απ τη δεκαετία του ’50– της
Σχολής Kαλών Tεχνών καθώς και την
ενδυνάμωση στις πανεπιστημιακές
σχολές του μαθήματος της Iστορίας
της Tέχνης. Oι δύο αυτοί πλοι περιθάλπουν και τροφοδοτούν σήμερα
το εικαστικ πεδίο της Θεσσαλονίκης. Σχηματικά, και αν βέβαια δεν
θεωρηθεί αυθαιρεσία, τα δύο γεγοντα, έκθεση Παπαλουκά και λειτουργία της Σχολής Kαλών Tεχνών,
ορίζουν το χρονικ πλαίσιο. Mέσα σ’
αυτ, οι καλλιτεχνικές παρουσίες,
μαζί και οι τάσεις, απ γενιά σε γενιά
πολλαπλασιάζονται. Ωρίμασε το εικαστικ πρσωπο της Θεσσαλονίκης

Mίμης Bιτσώρης. (Θεσσαλονίκη 1902 – Aθήνα 1945). «Aγιος Δημήτριος».
(Bραβείο Πανελλήνιου Διαγωνισμού 1938, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Eνα
απ τα ανήσυχα και αντιακαδημαϊκά πνεύματα της γενιάς του μεσοπολέμου,
φοίτησε στη Σχολή Kαλών Tεχνών της Aθήνας μνο για μία εβδομάδα. Eπισκέφθηκε χώρες της Eυρώπης και ήλθε σε επαφή με τις νέες καλλιτεχνικές
αντιλήψεις και τα διάφορα προοδευτικά κινήματα. Yπήρξε ιδρυτικ μέλος της
αντιακαδημαϊκής «Oμάδας Tέχνης» στα 1930. Ξεκαθάρισε την καλλιτεχνική
του θέση και θεωρητικά, με μελέτες. Tο έργο του κινείται στο πλαίσιο ενς
προσωπικού εξπρεσιονισμού. Στη γενέτειρά του, τη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε έκθεση το 1935, και το 1937, ως ενεργ μέλος της «Oμάδας Tέχνης», συμμετέσχε με άλλους σε ομαδική στο πλαίσιο της Διεθνούς Eκθεσης. O Bιτσώρης ήταν και διακεκριμένος σκιτσογράφος. Σήμερα είναι, απ κάθε άποψη,
μια παραγνωρισμένη φυσιογνωμία καλλιτέχνη.

και απέκτησε, αν απέκτησε, ιδιαίτερα γνωρίσματα.
Tο αφιέρωμα αυτ στχο έχει μία
συνοπτική πρώτη γνωριμία με την εικαστική Θεσσαλονίκη. Πρέπει μως
να διευκρινισθεί τι ένα αφιέρωμα πως αυτ, και μάλιστα δημοσιογραφικ, αδυνατεί να καλύψει λεπτομερώς το θέμα και να ανταποκριθεί στο
σύνολο των καλλιτεχνών – το Eικαστικ Eπιμελητήριο της πλης αριθμεί σήμερα γύρω στα 60–70 μέλη.
Eπίσης, είναι ασταθές το ποιος καλλιτέχνης βρίσκεται και πσο συνδεδεμένος με την πλη. H σχέση με τα
ληξιαρχικά βιβλία δεν ορίζει αυτματα και την καλλιτεχνική. Oταν δηλαδή πρκειται για την καταγωγή, ο
διαχωρισμς είναι δυσδιάκριτος και
παραμένει θέμα επίμαχο. Συναντάμε
σήμερα Θεσσαλονικείς οι οποίοι, λίγο ή πολύ ξεκομμένοι, κινούνται σε
πανελλήνιο επίπεδο (Kεσσανλής,
Mπτσογλου, Γουναρίδης, Iσαρης,
Λαζγκας, Σακαγιάν κ.ά.), ενώ μερι-

κοί απλώνουν φτερά και πέρα απ’ τα
σύνορα. Aκριβώς, οι καταγμενοι απ’
τη Θεσσαλονίκη, συγκροτούν θεματικά άλλο αφιέρωμα, πως αφιέρωμα
ανέτως συγκροτούν και οι μη Θεσσαλονικείς που έχουν ως θέμα την
πλη, πως λ.χ. ο Σπύρος Bασιλείου.
Eπιμείναμε και δώσαμε περισστερο βάρος σ’ αυτούς τους καλλιτέχνες, ζώντες και μη, των οποίων το
έργο και η ζωή βρίσκονται στενά δεμένα με την πλη.
Στα εικαστικά βαραίνει πιο πολύ το
οπτικ μέρος. Στην ανεύρεση του
φωτογραφικού αλλά και του πληροφοριακού υλικού υπάρχει πάντα αθέατη ψη. Δηλαδή, η δυσκολία να
εντοπισθούν οι πηγές, μερικές φορές η άρνηση και, για τους δημσιους φορείς, η κωλυσιεργία ή η αφρητη γραφειοκρατία: Tο γυρεύεις
φέτος για να ’ρθει, αν έρθει, του
χρνου. Xρωστάμε γι’ αυτ ευχαριστίες σε κείνους που με τον τρπο
τους συνέβαλαν.

Eικαστική κίνηση στην π λη
Πρώτες εκθέσεις στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη, οι αίθουσες Tέχνης μεταπολεμικά, Πινακοθήκες και συλλογές
Tου Mιλτιάδη Παπανικολάου
Kαθηγητή Iστορίας της Tέχνης
στη Φιλοσοφική Σχολή του A.Π.Θ.

OΠΩΣ είναι αυτον ητο, οι καλλιτεχνικές εκθέσεις που οργανώνονται
στη Θεσσαλονίκη κατά το α΄ μισ του
αιώνα είναι σχετικά ελάχιστες και έχουν ερασιτεχνικ χαρακτήρα. Iκανοποιούν ορισμένες τρέχουσες ανάγκες και οι αίθουσες που τις φιλοξενούν είναι κατά καν να επαγγελματικοί χώροι, ενώ οι κριτικές που τις
συνοδεύουν ή τις σχολιάζουν εμμένουν συνήθως στην περιγραφικ τητα και στην απλή ενημέρωση. Στην
καλύτερη περίπτωση επεκτείνονται
σε μια φιλολογικού τύπου ανάπτυξη
των θεματολογικών και των μορφολογικών στοιχείων των έργων.

Πρώτες εκθέσεις
H πρώτη γνωστή έκθεση στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη είναι των ζωγράφων K. Mαλέα και Γ. Γουναρ πουλου το 1914 σε αίθουσα του
Στρατηγείου. Ωστ σο, η έκθεση που
άνοιξε νέους δρ μους και επηρέασε
την πνευματική ζωή της π λης ήταν
του Σπύρου Παπαλουκά, που παρουσίασε έργα του απ το Aγιον Oρος
στο Kαφενείο του Λευκού Πύργου
και είχε μεγάλη επιτυχία.
Tο 1927 εκθέτει για πρώτη φορά
έργα του ο Πολύκλειτος Pέγκος (Aίθουσα Δημοκρατικής Eνωσης) και ακολουθούν οι σημαντικές εκθέσεις
του Γεράσιμου Στέρη το 1931 (Aίθουσα Aυστροελληνικής Kαπνικής
Eταιρείας), ο οποίος θα ξαναεκθέσει
στη Θεσσαλονίκη και το 1935 στο Ξενοδοχείο Mεντιτεράνεαν. Στον ίδιο
χώρο είχε πρωτοεκθέσει το 1930 και
ο Nίκος Φωτάκης, ενώ το 1935 πραγματοποιεί ατομική έκθεση στη γενέτειρά του και ο Δημήτρης Bιτσώρης.
Tο 1937 πραγματοποιείται στη Διεθνή Eκθεση μεγάλη ομαδική έκθεση
της Oμάδας «Tέχνη», που συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Xατζηκυριάκος–Γκίκας, Zογγολ πουλος, T μπρος, Bιτσώρης, Aστεριάδης, Παπαλουκάς κ.ά.
Oι χώροι στους οποίους γίνονται
αυτές οι εκθέσεις είναι χώροι που επιλέγονται μάλλον τυχαία και απ ανάγκη. Oι αίθουσες ωστ σο που έπαιξαν σημαντικ ρ λο στην παρουσίαση και την προώθηση της δουλειάς των Eλλήνων καλλιτεχνών ήταν
κυρίως οι αίθουσες της Eνωσης
Eλλήνων Συντακτών (απ το 1928),
του Eμποροβιομηχανικού Eπιμελητηρίου (απ το 1931) και της Διεθνούς Eκθεσης Θεσσαλονίκης (απ
το 1936). Oι χώροι της τελευταίας
παραχωρούνται και τα τελευταία
χρ νια για εκθέσεις ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας.
Mετά τον π λεμο άρχισαν να δημιουργούνται ιδιωτικές επαγγελματικές αίθουσες τέχνης (γκαλερί), οι οποίες έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα
Συνέχεια στην 4η σελίδα

Σπύρος Bασιλείου. H αίθουσα Tέχνης «Kοχλίας»,
1980. Aπ δεξιά, καθιστς
ο ζωγράφος, ρθιοι, K. Θ.
Δημαράς, Bασ. Kυριαζπουλος, Λίνος Πολίτης,
Mαρούλα Πολίτη, Πέρυ
Kυριαζοπούλου, Mωρίς
Σαλτιέλ και καθιστς ο
Kώστας Λαχάς, ιδρυτής
και διευθυντής του «Kοχλία» μέχρι το 1986. O
«Kοχλίας» είναι η πρώτη
επαγγελματικά οργανωμένη αίθουσα τέχνης
στην πλη και παρουσίασε σημαντικούς Eλληνες
και ξένους καλλιτέχνες,
αλλά και πολλούς νέους.
O K. Λαχάς, ζωγράφος και
συγγραφέας, έχει ενεργ
συμμετοχή στα εικαστικά
πράγματα της Θεσσαλονίκης απ τις διάφορες θέσεις που βρέθηκε κατά
καιρούς. Eκτς του «Kοχλία» ήταν οργανωτικς
σύμβουλος στη B΄ Mπιενάλε Nέων Kαλλιτεχνών
των ευρωπαϊκών χωρών
της Mεσογείου. Στο διάστημα ’87-’95 διηύθυνε το
Bελλίδειο Πολιτιστικ Kέντρο. Eπανειλημμένα υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της
«Tέχνης» (M.K.E.). Ως
πνευματική φυσιογνωμία
απλώνει τη δράση του και
σε άλλους πολιτιστικούς
τομείς της πλης.

Στις υπάρχουσες συλλογές της πλης, προστέθηκε πρσφατα μία νέα: του Bιβλιοπωλείου «Iανς» με τίτλο «H Θεσσαλονίκη των ζωγράφων». Φωτογραφία απ τα εγκαίνια (10 Iαν. ’97) της συλλογής. Aπ αριστερά, διακρίνονται οι ζωγράφοι: K. Kαράνος, Στ. Mαυρομάτης, I. Xρυσοστμου και K. Tσούμπρας (διευθυντές Tραπεζών), N. Kαρατζάς, (ιδιοκτήτης του «Iανού»), Δ. Kαραϊσάς, X. Σοφιανς (περιφερειάρχης K. Mακεδονίας), K. Γούναρης, Γρ. Γκίνος (δημοσιογράφος), K. Παλιάν και Θαν. Mπακογιώργος. H συλλογή αριθμεί 40 πρωττυπα έργα 38 ζωγράφων και είναι η εικαστική τους ματιά πάνω στην πλη. H συγκρτηση της Συλλογής δεν δεσμεύτηκε απ την καταγωγή των καλλιτεχνών, αλλά απ το θέμα «Θεσσαλονίκη». Θα εκτίθεται σ’ λη τη διάρκεια του ’97, έτος που η Θεσσαλονίκη είναι Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, σε 7 διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους και τον Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί στην Aθήνα.
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Aπ αριστερά, Γιώργ. Παπαδπουλος, Γιάν. Σβορώνος και N. Γ. Πεντζίκης. Φωτογραφία απ την έκθεση στο ανθοπωλείο του Eυρυβιάδη Kωνσταντινίδη,
το 1944. Δεξιά, διαφημιστική καταχώρηση ή είδηση για την ομαδική έκθεση, σε εφημερίδα της εποχής που διαβάζονται τα ονματα των ζωγράφων.
Eνα χρνο αργτερα, φθινπωρο του ’45, αρχίζει η έκδοση του περιοδικού «Kοχλίας» και συμμετέχουν στη συντακτική ομάδα οι περισστεροι απ τους εκθέτες. Aυτή η έκθεση, καθώς και η έκδοση του «Kοχλία» αποτελούν ουσιαστική αφετηρία μιας νέας εποχής για τη ζωγραφική της Θεσσαλονίκης (Φωτ. της είδησης απ το βιβλίο «H διαδρομή της μνήμης» των Γ. Aναστασιάδη και E. Xεκίμογλου. Eκδ. «University Studio Press», Θεσσαλονίκη, 1997.
Συνέχεια απ την 3η σελίδα

Φωτογραφικ κολάζ και λεζάντα απ εφημερίδα για τη
10η επέτειο της «Tέχνης». H εορταστική βραδιά πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στην Eταιρία Mακεδονικών Σπουδών. H Mακεδονική Kαλλιτεχνική Eταιρία «Tέχνη» ιδρύθηκε το 1951 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοιν τον Mάιο του ’52. Aνέπτυξε πολλαπλές δραστηριτητες και η συμβολή της στον τομέα των εικαστικών ήταν καθοριστική. Oι εικαστικές εκδηλώσεις της
«Tέχνης», άρχισαν το ’55. Tο 1960 απέκτησε την πρώτη

Eικαστικές
εκδσεις
της «Tέχνης».
Tο διάστημα 1960
- 1982 περιλαμβάνει 16 καταλγους
εκθέσεων
εικαστικών και
το βιβλίο
του Xρ. Xρήστου
«Mαθήματα
ιστορίας
της ζωγραφικής
του 19ου αι.».
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στέγη στην οδ Kομνηνών 4. Tο 1976 η «Tέχνη» μεταστεγάστηκε στην οδ Στρατηγού Kαλλάρη 5., αφού πριν η
Δικτατορία ανέκοψε τη δραστηριτητά της. H δυναμική
παρουσία της «Tέχνης» και ιδίως στον τομέα των εικαστικών, καταγράφεται λεπτομερώς σε τμο («Tέχνη.
Tριάντα χρνια 1952-1982») που εκδθηκε με συνδρομές
το 1985 στη Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποκλειστικ θέμα στο αφιέρωμα για την προσφορά της «Tέχνης», αν ο χώρος το επέτρεπε.

στην παρουσίαση του έργου Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών και οι οποίες
έπαξαν σημαντικ ρ λο στην εξέλιξη
της νεοελληνικής τέχνης στο βορειοελλαδικ χώρο. Aπ τις αίθουσες
αυτές αξίζει να αναφερθούν οι «Διαγώνιος», «Kοχλίας», «Πανσέληνος»,
«ZM», «Eιρμ ς», «Eνημέρωση», «Tερακ ττα» και οι νε τερες «Παρατηρητής», «Iαν ς», «Aρτ Φ ρουμ»,
«Λ λα Nικολάου», «Zήνα Aθανασιάδου», «Aννυ Mπάλτα» «K7», «Kαλφαγιάν», «Mύλος», «Aρτ Φ ρουμ Bίλκα», «Φωκά», «Γκαλερί 111», «Pέλικς», «Aλλη π λη», «Ωχρα», «Eψιλον», «Φωκά», «Iσαύρων 5» κ.ά.
Iδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για
την προβολή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης και άλλοι δημ σιοι φορείς, καλλιτεχνικές εταιρίες, ιδρύματα και οι ξένες μορφωτικές αποστολές. Aπ το 1956 άρχισε να οργανώνει εκθέσεις (αρχικά στους χώρους
της X.A.N.Θ.) ο Δήμος Θεσσαλονίκης
με κύριο άξονα το έργο Mακεδ νων
καλλιτεχνών. Oταν μάλιστα ο Δήμος
ανέλαβε απ το 1966 την οργάνωση
των «Δημητρίων», η παρουσίαση
καλλιτεχνών σε ατομική ή ομαδική
έκθεση έλαβε σχεδ ν μ νιμο χαρακτήρα, καθώς ερχ ταν να καλύψει ένα τεράστιο κεν στην προβολή του
καλλιτεχνικού έργου.
Iδιαίτερη θέση κατέχει στην ιστορία των εκθεσιακών χώρων το Bαφοπούλειο Πνευματικ Kέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης (απ το 1983) που έχουν παρουσιαστεί μερικοί απ
τους σημαντικ τερους δημιουργούς
τ σο της Θεσσαλονίκης σο και του
υπολοίπου ελληνικού χώρου. Xαρακτηριστικ γνώρισμα των εκθέσεων
του Bαφοπούλειου ήταν ο αναδρομικ ς χαρακτήρας με σκοπ την αποτίμηση εν ς έργου που έχει ιδιαίτερη
ιστορική σημασία. Σημαντικ επίσης
επίτευγμα των εκθέσεων του Bαφοπούλειου ήταν η έκδοση καταλ γων,
γεγον ς που λ γω της ποι τητάς

του αποτέλεσε μεγάλη καινοτομία
για τα αντίστοιχα εκδοτικά δεδομένα
της π λης.

«Tέχνη»
Tο 1952 ιδρύεται η Mακεδονική
Kαλλιτεχνική Eταιρεία «Tέχνη», η οποία μέσα απ τις στήλες του περιοδικού της «H τέχνη στη Θεσσαλονίκη» (Aπρίλιος 1956) και απ τις ενδιαφέρουσες εκθέσεις, που άρχισε
να οργανώνει απ το 1954 στο «εντευκτήρι » της, τ νωσαν στην κυριολεξία την καλλιτεχνική κίνηση
της συμπρωτεύουσας. Πολύ συχνά
οι εκθέσεις της «Tέχνης» μεταφέρονταν και σε άλλες π λεις της Mακεδονίας, οι οποίες συνοδεύονταν απ
σύντομους καταλ γους.
Στην προπολεμική Θεσσαλονίκη
παρατηρείται σχεδ ν παντελής έλλειψη εντύπων και περιοδικών, που
να απασχολούνταν κάπως με την
καλλιτεχνική δημιουργία. Oρισμένες
μ νο δημοσιεύσεις καλλιτεχνικών
έργων έχουμε σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες, πως στις
«Mακεδονικές Hμέρες», στο «Mακεδονικ Hμερολ γιο», στην εφημερίδα «Mακεδονία» κ.α. Eξαιρετικά σημαντικ ρ λο έπαιξε στο χώρο αυτ
η έκδοση το 1945 του περιοδικού «O
Kοχλίας», που είχε διάρκεια δύο περίπου χρ νων, στη δημιουργία του
οποίου πρωταγωνιστικ ρ λο είχαν
παίξει εικαστικοί δημιουργοί.
Δέκα χρ νια περίπου αργ τερα
εμφανίζεται το περιοδικ της «Tέχνης», απ τις σελίδες του οποίου
για πρώτη ουσιαστικά φορά ασκείται
σοβαρή καλλιτεχνική κριτική, ενώ
παράλληλα αρκετές σελίδες του διατίθενται για τα εικαστικά πράγματα

H Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Xρνος ίδρυσης θεωρείται το 1974 ταν ορίστηκε θέση εφρου και άρχισε, σταδιακά, η συγκέντρωση έργων που
είχε αποκτήσει μέχρι ττε ο Δήμος. Aρχικά στεγαζταν στο μέγαρο της
«XANΘ». Tον Δεκέμβριο του ’86 βρήκε μνιμη στέγη στο ιδικτητο κτίριο του
Δήμου στη συμβολή των οδών B. Oλγας και Mαρτίου. Tο οίκημα, κτίσμα του
1905 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Ξεν. Παιονίδη, είναι γνωστ στους παλαιούς
Θεσσαλονικείς, ως βίλα Mορντώχ. H συμβολή της Δημοτικής Πινακοθήκης,
παράλληλα με εκείνη του Bαφοπούλειου που ανήκει στη διαχείριση του Δήμου, είναι καθοριστική στα εικαστικά πεπραγμένα της πλης.

της π λης. Xώρο για έργα και δημιουργούς παραχωρούν και τα περιοδικά που εμφανίζονται αργ τερα, πως η «Διαγώνιος», η «Nέα Πορεία»,
η «Pοτ ντα», ο «Παρατηρητής» κ.ά.
Aξίζει επίσης να αναφέρουμε ορισμένα απ τα σημαντικ τερα μεταπολεμικά γεγον τα της π λης, πως
την ίδρυση το 1984 της Σχολής Kαλών και Eφαρμοσμένων Tεχνών, τη
δημιουργία την ίδια χρονιά του Συλλ γου Eλλήνων Kαλλιτεχνών B ρει-

ας Eλλάδας, την οργάνωση το 1986
της B΄ Mπιενάλε Nέων Kαλλιτεχνών
Xωρών της Mεσογείου, η οποία αποτέλεσε την πιο ενδιαφέρουσα και
πολυπρ σωπη εκδήλωση της π λης
στα νε τερα χρ νια. Eπίσης το 1997,
η Θεσσαλονίκη ορίσθηκε ως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Eυρώπης μ’
ένα πρ γραμμα που είναι σε εξέλιξη.
Tέλος, πρέπει εδώ να αναφερθεί η
ύπαρξη των πιο σπουδαίων συλλογών της π λης, πως του Tελλογλεί-

ου Iδρύματος, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συλλογή προσωπογραφιών), της Δημοτικής Πινακοθήκης, της Eταιρείας Mακεδονικών
Σπουδών, του Mορφωτικού Iδρύματος της Eθνικής Tράπεζας, του
Eμπορικού και Bιομηχανικού Eπιμελητηρίου, της Mακεδονικής Kαλλιτεχνικής Eταιρείας «Tέχνη» και του
Mακεδονικού Mουσείου Σύγχρονης
Tέχνης, το οποίο εκτ ς της σπουδαίας συλλογής που κατέχει έχει οργανώσει σημαντικές εκθέσεις Eλλήνων και Eυρωπαίων καλλιτεχνών,
συνοδευ μενες συνήθως απ εμπεριστατωμένους καταλ γους.
Tο πρ βλημα ωστ σο έλλειψης
χώρων τέχνης, οργανωμένων με τις
σύγχρονες αντιλήψεις, εξακολουθεί
να υπάρχει. Eύγλωττη είναι επίσης
και η απουσία μουσείων με προοπτική τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που θα λειτουργούν ως
«Iνστιτούτα» μελέτης του νεοελληνικού πολιτισμού και ως εκπαιδευτικά κέντρα αισθητικής παιδείας. Eπιτέλους, ας μάθουμε τι η χώρα μας
έχει και νε τερη ιστορία.
Πηγές:
– A. Σαραγιώτη, Eικαστικές Tέχνες στη Θεσσαλονίκη (1920-1970). Mεταπτυχιακή εργασία, Θεσσαλονίκη 1991 – Aίθουσες Tέχνης στην Eλλάδα. Aθήνα, Θεσσαλονίκη
1920-1988, εκδ. «Aποψη», Aθήνα 1989 –
A. Γουλάκη–Bουτυρά, Προπολεμικές εκθέσεις ζωγραφικής στη Θεσσαλονίκη στον
τ#μο H Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Θεσσαλονίκη 1986 – M. Παπανικολάου H Tέχνη στη σύγχρονη Mακεδονία στον τ#μο
H νεώτερη και σύγχρονη Mακεδονία.
Iστορία – Oικονομία – Kοινωνία – Πολιτισμ#ς, εκδ. Παπαζήση–Παρατηρητής,
Θεσσαλονίκη 1992 και του ίδιου H μεταπολεμική τέχνη στη Θεσσαλονίκη στη
«Nέα Eστία», τ. 118 (1985).

Kρατικ Mουσείο Σύγχρονης Tέχνης
TO 1986, λίγο πριν την έναρξη της
«B΄ Mπιενάλε Nέων Kαλλιτεχνών»,
οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη
«Hμερίδα» με θέμα τη δημιουργία
Mουσείων Σύγχρονης Tέχνης στις
δύο μεγάλες ελληνικές π λεις: την
Aθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Mίλησαν πολλοί (X. Xρήστου, Γ. Tσαρούχης, Γ. Mαυροΐδης, N. Σαχίνης, N.
Kεσανλής, Δ. Πιερίδης κ.α.) και σχεδ ν λοι συμφώνησαν για την αναγκαι τητα ίδρυσής τους.
Tην πρωτοβουλία στήριζε η αείμνηστη Mελίνα, υπουργ ς Πολιτισμού και ο τ τε υφυπουργ ς στο ίδιο υπουργείο Γ. Παπανδρέου χαιρέτισε την εκδήλωση.
Eντεκα χρ νια απ τ τε, ο Oργανισμ ς της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ήρθε να στηρίξει το «θεσμ »
και να κινήσει τις διαδικασίες «εκμετάλλευσης» των χώρων του παλιού εργοστασίου της YΦANET –που
ήταν και το αρχικ σχέδιο επί Mελίνας– και με εισήγηση του Aντιπροέδρου του Oργανισμού, κ. Δ. Σαλπιστή, συστάθηκε επιτροπή απ είκοσι μέλη, εκπροσώπους του πανεπιστημίου της Σχολής Kαλών Tεχνών,
του Συλλ γου καλλιτεχνών, πολιτιστικών φορέων, ιδρυμάτων κ.λπ. με
σκοπ να μελετήσει διεξοδικά λες
τις παραμέτρους του εγχειρήματος.

Σχέδιο ανάπλασης (μακέτα) του χώρου απ τον καθηγητή - αρχιτέκτονα Πάνο Tζώνο.

Στο μεταξύ, η ιδιοκτήτρια του συγκροτήματος, Eθνική Tράπεζα, παραχώρησε ένα σημαντικ μέρος του

στον Oργανισμ για τον παραπάνω
στ χο.
H εν λ γω επιτροπή καθ ρισε

τους σκοπούς του Mουσείου και τις
προοπτικές του: Θα είναι ένα «Mουσείο» – Kέντρο έρευνας, μελέτης
και προώθησης της νεοελληνικής
τέχνης, χώρος συντήρησης και επιστημονικής τεκμηρίωσης των καλλιτεχνικών έργων και προβολής της
σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, τ πος άσκησης και εκπαίδευσης των σπουδαστών, αφού θα λειτουργεί και ως εκπαιδευτική μονάδα, και το κατεξοχήν μέρος ανάπτυξης και καλλιέργειας της πολιτιστικής συνείδησης του κοινού.
Kαρδιά του «Mουσείου» θα είναι
η σύγχρονη ελληνική (και ευρωπαϊκή) τέχνη και άξονας της πολιτικής
του ο χώρος των Bαλκανίων και ο
Aπ δημος Eλληνισμ ς.
Tην αναγκαι τητα ίδρυσης του
Mουσείου στήριξε η Eθνική Eπιτροπή Eικαστικών Tεχνών, τη βεβαι τητα δημιουργίας του εξήγγειλε ο
υπουργ ς Πολιτισμού, κ. Eυάγγελος Bενιζέλος, και ως χαρμ συνη
είδηση ανακοίνωσε το γεγον ς ο
πρωθυπουργ ς της χώρας, κ. Kώστας Σημίτης, κατά τα εγκαίνια της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
H κοινωνία της Θεσσαλονίκης και
ο πνευματικ ς κ σμος της αναμένουν να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις.
M.Π.
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H εικαστική κριτική
O εικαστικς λγος στον ημερήσιο και περιοδικ Tύπο απ την απελευθέρωση της πλης έως σήμερα
Tης Aγγελικής Σαχίνη
Iστορικού της Tέχνης, μέλους της Eταιρίας
Eλλήνων Tεχνοκριτών (A.I.C.A.)

H IΣTOPIA του γραπτού εικαστικού
λγου στη Θεσσαλονίκη μπορεί να
χωριστεί σε δύο μεγάλες περιδους.
H πρώτη καλύπτει τα χρνια απ την
απελευθέρωση της πλης ώς τα μέσα της δεκαετίας ’50, ενώ η δεύτερη
τις επμενες δεκαετίες ώς τις μέρες
μας. H ίδρυση του Πανεπιστημίου, το
1926, αποτελεί σταθμ στην πνευματική ζωή της πλης, χωρίς μως να
φέρει ουσιαστικές αλλαγές στον
τρπο γραφής των εικαστικών κειμένων. Oι αλλαγές παρατηρούνται στη
δεκαετία του ’50 με την έκδοση περιοδικών πως «H τέχνη στη Θεσσαλονίκη» που φιλοξενούν κείμενα για
τις εικαστικές τέχνες γραμμένα με
συγκροτημένο επιστημονικ λγο.
Aυτ φυσικά δεν σημαίνει τι και
στην πρώτη περίοδο δεν υπάρχουν
σημαντικές φωτεινές εξαιρέσεις, πως τα κείμενα του Φιλοποίμενα
Kωνσταντινίδη ή του Δημήτρη Eυαγγελίδη.

Περιοδικά
και εφημερίδες
Περιοδικά που δημοσιεύουν κείμενα για τις εικαστικές τέχνες ώς το
1950, είναι περιοδικά κυρίως λογοτεχνικά, πως οι «Mήνες», οι «Mορφές», οι «Mακεδονικές Σελίδες», οι
«Mακεδονικές Hμέρες» και ο «Kοχλίας». Παρουσιάσεις καλλιτεχνών
δημοσιεύονταν και το «Mακεδονικ
Hμερολγιο». Aπ τις εφημερίδες η
«Eφημερίς των Bαλκανίων» και «Tο
φως» είναι αυτές που συχντερα δημοσίευαν κριτικές, συνήθως με την
αφορμή μιας έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. H γλώσσα των κειμένων στις εφημερίδες είναι η γλώσσα των εφημερίδων της εποχής, ενώ στα περιοδικά τα κείμενα συχνά γράφονται
στη δημοτική. Oι συγγραφείς των
κειμένων είναι φιλλογοι ή λογοτέχνες, πως οι Bασίλης Δεδούσης,
Aλκιβιάδης Γιαννπουλος, Στέλιος
Ξεφλούδας, καθώς και καλλιτέχνες
πως ο Πολύκλειτος Pέγκος, ο Φιλοποίμην Kωνσταντινίδης και ο Nίκος
Γαβριήλ Πεντζίκης.

Xωρίς κριτικ πνεύμα
Πολλές φορές οι παρουσιάσεις
των καλλιτεχνών γίνονται με ελάχιστα κριτικ πνεύμα, ενώ άλλοτε ο
τπος καταγωγής τους φαίνεται να
αποτελεί ένα βασικ κριτήριο επιλογής τους. Oι εικαστικές αρετές ή αδυναμίες του έργου δεν απασχολούν ιδιαίτερα τους περισστερους
συγγραφείς και οι απψεις που διατυπώνονται είναι κατά καννα συντηρητικές. Σε κείμενο π.χ. του Bασίλη Δεδούση, το 1939 στους «Mήνες», για έκθεση του Πολύκλειτου
Pέγκου, αναφέρεται πως «ευτυχώς»
τα έργα του ζωγράφου «δεν είναι θε-
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Aνοιξη 1976, στον Aγιο Πρδρομο Xαλκιδικής. Aπ αριστερά, K. Tσίζεκ, N. Γ. Πεντζίκης, Nτ. Xριστιανπουλος (φωτ.:
Γιάν. Bανίδης). Tρία πρσωπα με ενεργ εικαστικ λγο
στην πλη. O Tσίζεκ, ανάμεσα στις άλλες ιδιτητες, εμφανίζεται και ως τεχνοκρίτης στο περιοδικ «Διαγώνιος». O
Πεντζίκης με πολλές σκρπιες δημοσιεύσεις έδειξε, ιδίως
στον «Kοχλία», ιδιαίτερη ευαισθησία και γνώση για τη
σύγχρονη τέχνη. Aλλωστε ο «Kοχλίας» στάθηκε, για την
εικαστική κριτική της Θεσσαλονίκης, το σημείο μετάβα-

αματικά προβλήματα για τον παρατηρητή» και πως «ο Eλλην ζωγράφος
δεν πρέπει να παρασύρεται απ τις
διάφορες τεχνοτροπίες άλλων τπων».
Aπ την πλευρά του ο Aλκιβιάδης
Γιαννπουλος γράφοντας στις «Mακεδονικές Hμέρες» το 1936 για έκθεση ζωγραφικής της Γεωργίας Tερλίδου, την επαινεί γιατί «θυσιάζει»
πολλές απ τις δυναττητές της για
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
κοινού που αισθάνεται τα έργα τέχνης «ως επεισδια ανέκδοτα, ή αξιοπερίεργα κι ευχάριστα παιχνιδίσματα για την διακσμηση και τον
πλουτισμ ενς άνετου και περιποιημένου σπιτιού».
Στο ίδιο περιοδικ την ίδια χρονιά,
ο Γιαννπουλος επαινεί την ζωγράφο Kαίτη Σιώπη – Παλαιολγου γιατί
λες της οι προσπάθειες «τείνουν
στην επίτευξη μιας συγκεκριμένης
εντύπωσης» ενώ ακμα φροντίζει
«για την επίτευξη της ομοιτητας,
την αναπαράσταση των πραγμάτων
καθώς αυτά είναι, έστω και ωραιοποιημένα».

Πνοή ανανέωσης
Σε αντίθεση με τα κείμενα αυτά, τα
κείμενα του Kωνσταντινίδη, του
Eυαγγελίδη και τα μεταγενέστερα

σης απ την πρώτη περίοδο σε μια δεύτερη με ανανεωτική πνοή. O Xριστιανπουλος εκδίδει το ’58 τη «Διαγώνιο».
Στις σελίδες του περιοδικού βρίσκουμε δημοσιευμένα τεχνοκριτικά σημειώματα και παρουσιάσεις καλλιτεχνών.
Aπ τις δημοσιεύσεις αυτές, αρκετές κυκλοφρησαν και
σε ανάτυπα: Hλ. Πετρπουλου (N. Γ. Πεντζίκης, K. Tσίζεκ,
Π. Mοσχίδης, Γ. Παραλής), Γ. Π. Σαββίδη (Γ. Σιεκελιώτης),
Στ. Δούκα (Σπ. Παπαλουκάς, Γ. Xαλεπάς), K. Tσίζεκ (T. Iατρού, Aγ. Kαλογερπουλος, Δημ. Aγοράστης).

του «Kοχλία» προσφέρουν μια πνοή
δροσιάς και ανανέωσης σε ένα χώρο
πνιγηρ. O Φιλοποίμην Kωνσταντινίδης, ο οποίος είχε σπουδάσει ιστορία και φιλοσοφία της τέχνης, δομεί
τα κριτικά του κείμενα με ευαισθησία, τεκμηριώνοντας τις απψεις του
και χρησιμοποιώντας λεξιλγιο που
και σήμερα κάνει εντύπωση. «Διάταξη των γκων», «πλαστική συνείδηση», «στερετητα της πλαστικής
μορφής» είναι ροι που χαρακτηρίζουν τις προσπάθειες των γλυπτών
που συμμετείχαν στην έκθεση της ομάδας «Tέχνη» το 1937.
Στο κείμεν του, δημοσιευμένο
στους «Mήνες» τον χρνο εκείνο, ο
Kωνσταντινίδης αναλύει τα έργα
των ζωγράφων και γλυπτών της έκθεσης, εξετάζοντας τσο το χρώμα,
σο και το σχέδιο και τους γκους
του έργου, ενώ φαίνεται καθαρά πσο βαθιά καταλαβαίνει την αξία της
κριτικής ταν μάλιστα η τέχνη γίνεται «προφητική» και χρειάζεται η
κριτική «να γεφυρώσει το χάσμα που
είναι φυσικ να υπάρχει ανάμεσα
στην Tέχνη και στο Λα». Mε το ίδιο
πνεύμα είναι γραμμένο το κείμενο
του Δ. Eυαγγελίδη για τον Bιτσώρη,
οι κριτικές του Kωνσταντίνου Kεφαλά στην εφημερίδα «Tο Φως» και του
Nίκου Γαβριήλ Πεντζίκη στον «Kοχλία», κείμενα που πραγματικά συ-

ντελούν στην προσέγγιση του έργου. O Eυαγγελίδης γράφοντας για
τον ζωγράφο Δημ. Bιτσώρη στις
«Mακεδονικές Hμέρες» το 1935, εξετάζει τα συνθετικά προβλήματα και
την κατανομή των γκων και σχημάτων στα έργα, ενώ αναφέρεται και
στον τρπο χρήσης του φωτς και
για το χρώμα επισημαίνει τι είναι
«καθαρά ζωγραφικ εκφραστικ ργανο».
H αγάπη και η κριτική διάθεση στο
πλησίασμα του έργου, είναι στοιχεία που υπάρχουν και στα κείμενα
του Πεντζίκη στον «Kοχλία», για τον
Παπαλουκά, το Xατζηκυριάκο-Γκίκα,
την Aγλαΐα Παπά, τον Γ. Mπουζιάνη
κ.ά. γράφει π.χ. για τον Παπαλουκά,
το 1946, τι ο ζωγράφος στα τοπία
του απ το Aγιον Oρος ή τη Mυτιλήνη «αποσπά σταθερές συνθετικές,
νμους μαθηματικούς και γεωμετρικούς, αναλογίες μεγεθών, αποστάσεων, σχέσεων, επιδράσεων, μυστικά φωτισμού σχετικά με το χρώμα,
τον τνο, το σχέδιο, την καλή τοποθέτηση, αισθητικούς καννες για
την εγγραφή του αντικειμένου», ενώ για τον Mπουζιάνη, το 1947, αναφέρει εύστοχα μέσα σε λίγες γραμμές, πως ο ζωγράφος βλέπει το «σώμα» σαν μια δομή κυλίνδρων και κύβου και σφαίρας» ή πως «πειθαρχεί
ζωγραφικά στις εκφραστικές δυνα-

ττητες του σχήματος και του χρώματος».

πει να μας προσφέρει τα μέσα για να
καλλιεργήσουμε την ευαισθησία
μας, να μας κάνει ικανούς να ακούσουμε τη φωνή του κάθε έργου». O
ίδιος με τα κείμενά του απέδειξε τι
και την ευαισθησία είχε και την ικαντητα να ακούει τη φωνή των έργων.

O Kοχλίας
Στο περιοδικ «Kοχλίας» γίνονταν
επίσης παρουσιάσεις ξένων καλλιτεχνών, πως οι Picasso, Braque,
Matisse, Graham Sutherland και
Henru Moore. H ανάλυση του έργου
τους φανερώνει ιδιαίτερη ευαισθησία και γνώση της σύγχρονης τέχνης. Στο κείμενο π.χ. για τον Moore,
το 1946, αναλύεται με διεισδυτική
ματιά ο ανθρωπομορφισμς που κυριαρχεί στο έργο του γλύπτη, δίνεται
μια πολύ καθαρή εικνα του μορφολογικού λεξιλογίου του και θίγεται
το πρβλημα μεγέθους και κλίμακας
που τον απασχολεί ιδιαίτερα. Tα κείμενα του «Kοχλία» με την ξεχωριστή
ποιτητά τους συντελούν στη μετάβαση απ την πρώτη περίοδο της εικαστικής κριτικής, σε μια δεύτερη
περίοδο που ανοίγει με την έκδοση
των περιοδικών «H Tέχνη στη Θεσσαλονίκη» (1956) και «Διαγώνιος»
(1958).

Tο περιοδικ
«Διαγώνιος»

Mαν. Aνδρνικος
H ίδρυση του Σωματείου «Tέχνη» –
Mακεδονική Kαλλιτεχνική Eταιρεία,
το 1951, με πρωτοβουλία μιας ομάδας φωτισμένων ανθρώπων, αποτέλεσε ορσημο και στην ανάπτυξη
της εικαστικής κριτικής. H έκδοση
του δελτίου «H Tέχνη στη Θεσσαλονίκη» είναι μέρος μνον της πολύπλευρης προσφοράς της «Tέχνης»
στη Θεσσαλονίκη. Στο δελτίο αυτ
φιλοξενήθηκαν κριτικές για τον κινηματογράφο, τη μουσική, το θέατρο και φυσικά τις εικαστικές τέχνες
και στο πρώτο του τεύχος (Aπρίλιος
1956) αναφερταν τι «απαραίτητο
συμπλήρωμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι η κριτική. Xωρίς κριτική το έργο του καλλιτέχνη καταντά
μονλογος, κι αυτ αποκαρδιώνει
πρώτα πρώτα τον ίδιο και βλάπτει
την καλλιτεχνική του δημιουργία.
Aλλά η κριτική έχει κι έναν άλλο ανώτερο σκοπ να επιτελέσει: να παιδεύσει. Nα οδηγήσει το κοιν στη
δύσκολη περιοχή της τέχνης, να το
κατατοπίζει και να του οξύνει το καλλιτεχνικ του αισθητήριο». O Mανλης Aνδρνικος, ιδρυτικ μέλος της
Eταιρείας Eλλήνων Tεχνοκριτικών
και μέλος της Διεθνούς Eνώσεως
Kριτικών Tέχνης (A.I.C.A.) ανέλαβε
την εικαστική κριτική. Mε λγο κρυστάλλινο, πνεύμα κριτικ αλλά αντικειμενικ, με ευαισθησία και οξυδέρκεια πλησιάζει το έργο καλλιτεχνών που εκθέτουν στη Θεσσαλονίκη και τα κείμενά του αποτελούν υπδειγμα εικαστικού λγου. Mιλάει
για χρώμα, φως, γκους, φρμα, τεχνική χωρίς μως να εξαντλείται στη
χρήση της ορθής ορολογίας. Kρίνοντας τα έργα της A΄ Oμαδικής Eκθεσης Eικαστικών Tεχνών, οργανωμένης απ το Δήμο Θεσσαλονίκης
(1956) έγραφε μεταξύ άλλων για τον
Tάκη Iατρού: «O κσμος είναι ώριμος και δεν εγκαταλείπεται ούτε
στην ευαισθησία των χρωμάτων ούτε στην λογική των σχημάτων αποκλειστικά. Tα δύο συναιρούνται και
χωνεύονται στο κοιν βάθος του
πνεύματος, που είναι και λγος και
αίσθηση». Eγραφε ακμη, για την έκ-

O Mανλης Aνδρνικος σε προσωπογραφία του Πολύκλειτου Pέγκου (λάδι
σε μουσαμά 70x50 εκ., 1980). Δίπλα στη γνωστή ιδιτητα του αρχαιολγου,
στον Aνδρνικο πρέπει να προστεθεί και η μάλλον άγνωστη του εικαστικού
κριτικού. Aνάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της Mακεδονικής Kαλλιτεχνικής Eταιρίας «Tέχνη», ανέλαβε και κρατούσε την εικαστική κριτική στο δελτίο «H Tέχνη στη Θεσσαλονίκη». Aπ τις στήλες του δελτίου αντιμετώπιζε με ευαισθησία και οξυδέρκεια τα έργα των καλλιτεχνών που εξέθεταν στην πλη. Eικαστικά κείμενα ή κριτικές, ο Aνδρνικος δημοσίευσε και σε αθηναϊκά περιοδικά ή εφημερίδες. Tα κείμενά του αποτελούν υπδειγμα σπουδής στον εικαστικ λγο.

θεση του Nίκου Σαχίνη το 1958, «...η
αρχιτεκτονική των σχημάτων, ομλογα με τα χρώματα, ολοκληρώνει
το γνήσιο λυρισμ του πίνακα».
O Aνδρνικος, εκτς απ το δελτίο της «Tέχνης», δημοσίευσε κείμενά του στα περιοδικά «Eποχές»,
«Nέα Eστία», «Zυγς» στην εφημερίδα «Tο Bήμα», κ.ά. Στο κείμεν του
«O άνθρωπος και το έργο της Tέ-

χνης» («Eποχές», Iούνιος 1963) σημείωνε, «Oι εικαστικές τέχνες, πως
λες οι τέχνες, έχουν πολύ υψηλτερο προορισμ και πηγάζουν απ
τις πιο βαθιές πηγές της ανθρώπινης
ύπαρξης. Tην αναζήτηση και ανεύρεση αυτών των πηγών επιδιώκει, τελικά, η ιστορία της τέχνης. Γιατί η ιστορία της τέχνης πέρα απ τις χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις, πρέ-

Tο 1958 ο Nτίνος Xριστιανπουλος
εκδίδει το περιοδικ «Διαγώνιος»
και το 1974 ξεκινά τη λειτουργία της
η Mικρή Πινακοθήκη «Διαγώνιος».
Aπ τις σελίδες του περιοδικού γίνονται παρουσιάσεις καλλιτεχνών και
εμφανίζονται με τεχνοκριτικά σημειώματα, ανάμεσα σε άλλους οι Kάρολος Tσίζεκ, Mαρίνος Xαραλάμπους,
Nτίνος Xριστιανπουλος, Περικλής
Σφυρίδης, Σοφία Kαζάζη. Tαυτχρονα, αρχίζουν να δημοσιεύονται πιο
τακτικά κριτικές για τις εκθέσεις
στον ημερήσιο Tύπο. Eνδεικτικά αναφέρονται τα κείμενα του Σταύρου
Σπύρογλου («Nέα Aλήθεια», «Eλληνικς Bορράς») K.Π. Kεφαλά («Tο
Φως»), Γ.K. Zωγραφάκη («Δράσις»),
Στ. Xρυσού και Γ. Kιτσπουλου
(«Eλληνικς Bορράς»), Σοφίας Kαζάζη («Mακεδονία», «Θεσσαλονίκη»),
N. Mπακλα («Mακεδονία», «Eλεύθερος Λας»). Tο 1985 η Σοφία Kαζάζη, η οποία εξακολουθεί να είναι μία
απ τις περισστερο ενεργές τεχνοκριτικούς στη Θεσσαλονίκη, εξέδωσε ένα σύνολο κριτικών της, σε βιβλίο με τίτλο «Eλληνες Kαλλιτέχνες
– Δέκα Xρνια Kριτική, 1974 – 1984».
H εκλογή του Xρύσανθου Xρήστου
ως καθηγητή της Iστορίας της Nετερης Tέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
το 1966, αποτελεί γεγονς ιδιαίτερα
σημαντικ. Oι περισστεροι απ
τους σημερινούς ιστορικούς τέχνης
στην πλη αυτή υπήρξαμε μαθητές
του και για πολλούς απ μας τα μαθήματά του στάθηκαν η αφετηρία
για τη γνωριμία μας με τη σύγχρονη
τέχνη. O Xρύσανθος Xρήστου έχει επίσης στο ενεργητικ του ένα μεγάλο αριθμ μονογραφιών, άρθρων και
παρουσιάσεων καλλιτεχνών. Σήμερα
ιστορικοί τέχνης υπηρετούν στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Tμήμα Aρχιτεκτνων της Πολυτεχνικής Σχολής,
Συνέχεια στην 8η σελίδα

Tεύχη του περιοδικού «H Tέχνη στη
Θεσσαλονίκη», που εξέδιδε η «Tέχνη» – Mακεδονική Kαλλιτεχνική
Eταιρεία. Πρώτο τεύχος, Aπρίλιος
του ’56. Mέχρι τέλους του ’60 εκδίδεται μηνιαίως και τα εξώφυλλα κοσμούνται με έργα νεοελλήνων καλλιτεχνών. Στη συνέχεια γίνεται τριμηνιαίο. Mαρτ. – Aπρ. ’67, με συντακτική επιτροπή τους: Π. Θασίτη, Δ.
Mαρωνίτη, N. Nικονάνο, Λ. Πολίτη
και Σ. Zερβπουλο γραφική επιμέλεια, κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος. H έκδοση του περιοδικού σταμάτησε με την επιβολή λογοκρισίας
απ το καθεστώς της 21ης Aπριλίου.
Tο περιοδικ είναι ορσημο στην εικαστική κριτική της πλης. Mε τις
κριτικές που δημοσίευσε, καλλιεργούσε την ευαισθησία του φιλτεχνου κοινού και παράλληλα βοηθούσε την καλλιτεχνική δημιουργία με
τον καίριο εικαστικ λγο.
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Kαρποί της εκδοτικής δραστηριτητας της «Διαγωνίου». Aριστερά, «Eλληνες καλλιτέχνες –
Δέκα χρνια κριτική, 1974 –
1984» της Σοφίας Kαζάζη. Στο
κέντρο, τεύχος του περιοδικού
«Διαγώνιος» και πάνω μονογραφία για τον K. Tσίζεκ. Δεξιά «Oι
καλλιτέχνες της Διαγωνίου» του
Περικλή Σφυρίδη. Tο 1958 ο Nτ.
Xριστιανπουλος εκδίδει το περιοδικ «Διαγώνιος» και το ’74
ξεκινά ο αντίποδας της «Tέχνης». Aρχίζει να λειτουργεί η
Mικρή Πινακοθήκη «Διαγώνιος».
Tο 1971 στο εκδοτικ πργραμμα της «Διαγωνίου» εμφανίζεται
η «Σειρά Tέχνης». Eκδίδονται λεπτομερείς μονογραφίες για τους
ζωγράφους Γ. Παραλή και Στ.
Mαυρομάτη. Aκολουθεί του K.
Tσίζεκ (1975) και στη συνέχεια
«Oι καλλιτέχνες της “Διαγωνίου”» και «Zωγράφοι της “Διαγωνίου”» (λεύκωμα) του Περ. Σφυρίδη. Στην ίδια σειρά ανήκουν
και δύο λευκώματα χαρακτικών
(«Bέροια» 15 ξυλογραφίες και
«Aγιος Oρος», 20 ξυλογραφίες)
του N. Nικολαΐδη. H τυποτεχνική
επιμέλεια έχει πάντα τη σφραγίδα και το ύφος του K. Tσίζεκ.

Oι σελίδες των εν κυκλοφορία περιοδικών, πως «O Παρατηρητής», παράλληλα με την ομώνυμη γκαλερί, το «Eντευκτήριο», καθώς και «Tο τραμ», λων
των περιδων, φιλοξενούν κείμενα κριτικής, παρουσιάσεις ή συνεντεύξεις
καλλιτεχνών της πλης, πως και άλλων Eλλήνων και ξένων.
Συνέχεια απ την 7η σελίδα

στη Σχολή Kαλών Tεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη
της Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών. Eνα βήμα για την έκφραση του
πανεπιστημιακού εικαστικού λγου
είναι και οι επιστημονικές επετηρίδες των αντίστοιχων τμημάτων καθώς και οι τμοι που εκδίδονται
προς τιμήν μεγάλων δασκάλων, πως ο Mανλης Aνδρνικος και ο Nικλαος Mουτσπουλος. Oρισμένοι
γράφουν επίσης στον Tύπο, ημερήσιο ή περιοδικ. Eνδεικτικά αναφέρεται ο ιδιαίτερα προσωπικς λγος
του Eμμανουήλ Mαυρομμάτη, καθηγητή ιστορίας της τέχνης στη Σχολή
Kαλών Tεχνών Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο των εκθέσεων, κυρίως αναδρομικών, τις οποίες οργανώνει ή υιοθετεί σε άλλους χώρους, η Δημοτική Πινακοθήκη και το Bαφοπούλειο
Πνευματικ Kέντρο, εκδίδονται παράλληλα και πολυσέλιδοι κατάλογοι.
Iστορικοί και κριτικοί της τέχνης, που διδάσκουν στη Φιλοσοφική ή και εκτς Πανεπιστημίου, αναλαμβάνουν την τεκμηριωμένη παρουσίαση των
καλλιτεχνών. Λίγο πολύ το ίδιο συμβαίνει και με τις άλλες αίθουσες τέχνης
που λειτουργούν στην πλη.
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Σήμερα
H αύξηση των αιθουσών εκθέσεων
στην πλη με αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμ εκθέσεων, καθώς και η
διοργάνωση αναδρομικών, κυρίως,
εκθέσεων στη Δημοτική Πινακοθήκη, το Mακεδονικ Mουσείο Σύγχρο-

νης Tέχνης, την Πινακοθήκη της
Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών
και το Bαφοπούλειο Πνευματικ Kέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκδηλώσεις που συνήθως συνοδεύονται απ κατάλογο, δίνουν τη δυναττητα στους ιστορικούς και κριτικούς τέχνης που λειτουργούν στη
Θεσσαλονίκη να καταθέτουν την
προσωπική τους άποψη. Tο ίδιο ισχύει και για τις φιλξενες σελίδες περιοδικών, πως «O Παρατηρητής»,
το «Eντευκτήριο», «Tο Tραμ», αλλά
και μερικών εκτς Θεσσαλονίκης, πως ήταν τα «Eικαστικά», ή τώρα το
«ARTI». Tα κείμενα, άλλωστε, δεν αφορούν μνον καλλιτέχνες της πλης ή εκθέσεις που γίνονται εντς
των τειχών.
O σχετικά περιορισμένος χώρος
δεν επιτρέπει, δυστυχώς, την ονομαστική αναφορά λων σοι πρσφεραν και προσφέρουν στον τομέα
της εικαστικής κριτικής στην πλη
μας, έναν τομέα ιδιαίτερα ζωνταν
και πολύμορφο, που αντανακλά τη
γνώση και την ευαισθησία σων τον
υπηρετούν.

Oι πρώτες φυσιογνωμίες
Oι ζωγράφοι Πολύκλειτος Pέγκος και N.Γ. Πεντζίκης και η γενιά τους
Tου Mιλτιάδη Παπανικολάου
Kαθηγητή της Iστορίας της Tέχνης
στη Φιλοσοφική Σχολή του A.Π.Θ.

AΠOTEΛEI πλέον, τεκμηριωμένη θέση τι η αυλαία της νέας καλλιτεχνικής και εικαστικής ζωής στη Θεσσαλονίκη ανοίγει με την Aπελευθέρωσή της το 1912, και πιο συγκεκριμένα
κατά τη δεκαετία του ’20, χωρίς αυτ
να σημαίνει βέβαια τι η «νέα τέχνη»
εμφανίστηκε ξαφνικά, χωρίς εξήγηση και απ το κεν.
Γιατί είναι, επίσης, αναμφισβήτητα
ορθ το γεγονς τι για το χριστιανικ πληθυσμ της πλης υπήρχε μια
πλούσια και ζωντανή καλλιτεχνική
παράδοση –η κληρονομιά του Bυζαντίου– η οποία στάθηκε πηγή έμπνευσης για πολλά απ τα σύγχρονα έργα. Eπρκειτο, ασφαλώς, για
καλλιτεχνικές προσπάθειες που παρουσίαζαν μια συγκρατημένη και ελεγχμενη εξέλιξη απ ένα παραδοσιακ και γνώριμο ύφος σε μια καινοφανή μορφολογία εξαιτίας της επίδρασης των δυτικών προτύπων.
Aπδειξη αποτελούν οι μεγάλες και
μικρές καλλιτεχνικές εργασίες, βασισμένες στη θρησκευτική εικονογραφία, που αναλαμβάνονται σε εκκλησίες της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πλεις, σε αστικά και θρησκευτικά κέντρα της μακεδονικής ενδοχώρας απ οργανωμένες ομάδες ζωγράφων και μεμονωμένους τεχνίτες,
που εκμεταλλεύονταν με τον καλύτερο τρπο την ανάγκη των κατοίκων για «εθνική» και «θρησκευτική»
περιχαράκωση, μέσα σ’ έναν ανομοιμορφο καλλιτεχνικά και ανομοιογενή φυλετικά πληθυσμ.

Aστικοποίηση
H θρησκευτική τέχνη κατά την περίοδο αυτή (τέλη 19ου – αρχές 20ού
αιώνα) ήταν το βασικτερο μέσο
καλλιτεχνικής έκφρασης και αισθητικής παιδείας. O νέος αιώνας βρίσκει
την πλη στη φάση της αστικοποίησης και στο στάδιο της οικονομικής
της μεταμρφωσης, γεγονς που επιβάλλει ένα νέο τρπο ζωής και συντελεί στην εμπέδωση μιας δυτικτροπης τέχνης, λγω και των ποικίλων σχέσεων που αναπτύσσονται
φυσικά με την Aθήνα, αλλά και άλλες
ευρωπαϊκές πλεις, χωρίς βέβαια τίποτα να αποκλείει τη συμπρευσή
της με τη «λαϊκή» και «μεταβυζαντινή» καλλιτεχνική της, παράδοση.
Eίναι, επίσης, ιστορικά βεβαιωμένο τι η ισχυροποίηση της αστικής
τάξης στην Θεσσαλονίκη, που θα συντελεστεί με την Aπελευθέρωση, θα
επιφέρει την ενδυνάμωση εκείνων
των καλλιτεχνικών τάσεων, που για
οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς λγους είναι στραμμένες
στις χώρες της Eσπερίας. Eτσι, οι εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν
–στους ελάχιστους εκθεσιακούς χώρους που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη– θα έχουν αυτν τον προσανα-

Σωτήρη Zήση, «O Ψαράς», έργο που μνημονεύει σκηνή της παλιάς Θεσσαλονίκης. Γεννημένος το 1902 στο χωρι
Xαλάστρα (σήμερα Πύργος) της Θεσσαλονίκης, ο Zήσης προέρχεται απ τη δημοσιογραφική οικογένεια. Eργαζταν ως επαγγελματίας τσιγκογράφος στην εφημερίδα «Mακεδονία». Aρχισε να ζωγραφίζει το 1959 και ανήκει
στους ναΐφ. Aντλεί θέματα απ τον Mακεδονικ Aγώνα και την καθημερινή ζωή: σκηνές και στιγμιτυπα απ τη ζωή
της παλιάς Θεσσαλονίκης.

τολισμ. Προς αυτή την κατεύθυνση
κινούνται, άλλωστε, λες οι οργανωμένες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις,
αλλά και οι ομοειδείς εκφάνσεις της,
πως βλέπουμε λ.χ. στα ταφικά μνη-

μεία (του νεκροταφείου Eυαγγελιστρίας) και στις διακοσμημένες προσψεις και αίθουσες των κατοικιών
(παλαιών αρχοντικών και δημοσίων
κτιρίων).

H πρώτη, ουσιαστικά, σύγχρονης
αντίληψης, απ άποψη οργανωτικής
παρουσίας και περιεχομένου, καλλιτεχνική έκθεση ήταν του Σπύρου
Συνέχεια στην 10η σελίδα
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N.Γ. Πεντζίκης.
«Δώδεκα
Aπστολοι». (Φωτ.:
απ το Hμερολγιο
«Tσιμέντα Hρακλής
Oλυμπος», 1966, που ο Πεντζίκης,
απ κοινού με τον
Γ. Mανουσάκη,
δίνει εικαστικές
ψεις της παλιάς
Θεσσαλονίκης).
O Πεντζίκης επεξεργάζεται θέματα
που αναφέρονται
στον μακεδονικ
χώρο και ειδικά
στη Θεσσαλονίκη,
σε τέτοιο σημείο,
που αποπνέουν μια
παγανιστική
αντίληψη για
το χώρο. Tο έργο
του ανήκει σε
προηγμένες μορφές μοντέρνας διατύπωσης. Πιο πολύ
σήμερα απ’ ,τι παλαιτερα, δικαιώνονται και αναγνωρίζονται οι καλλιτεχνικές του προθέσεις. Για τη φυσιογνωμία του Πεντζίκη, ως συγγραφέα
και ζωγράφου, υπάρχει αποκλειστικ αφιέρωμα των
«Eπτά
Hμερών»
στις 2 Mαρτ. ’97.
Συνέχεια απ την 9η σελίδα

Πολύκλειτος Pέγκος. «Mονή Mεγίστης Λαύρας». (Aυγ σε μουσαμά, 82x102 εκ. 1939. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). «Eπιστρέφοντας στην Eλλάδα μελέτησα τη Bυζαντινή Tέχνη στις Bυζαντινές Eκκλησίες της Θεσσαλονίκης
και ιδιαίτερα στα Mοναστήρια του Aγίου Oρους, που εγνώρισα τη σοφία της συνθέσεως, τη δύναμη της εκφράσεως,
τον πλούτο του χρώματος και την απλτητα της φρμας της Bυζαντινής Zωγραφικής», σημειώνει ο ίδιος ο ζωγράφος
στο προλογικ σημείωμα του καταλγου αναδρομικής έκθεσης το 1980 στην Eθνική Πινακοθήκη. O Pέγκος κινήθηκε
μέσα στο πνεύμα της γενιάς του Mεσοπολέμου και το Aγιον Oρος στάθηκε, πως και για τον Πεντζίκη, χώρος έμπνευσης και μήτρα καλλιτεχνική. O Pέγκος είναι ο παλαιτερος απ τους ζωγράφους της Θεσσαλονίκης, αλλά χι ο
πρώτος. Yπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις, ο Kεσσανλής, παππούς του γνωστού ζωγράφου και ο Kουδούνας.
Oμως, με την εγκατάσταση του Pέγκου αρχίζει η εικαστική κίνηση στην πλη.
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Παπαλουκά που έγινε στο καφενείο
του Λευκού Πύργου το 1924 και είχε
μεγάλη επιτυχία σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής. Hταν μια έκθεση
«σταθμς» για την καλλιτεχνική πορεία της πλης.
Tο 1923 βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Aλεξ Mπαρκφ (ίσως Pωσσοπολωνς ή Δανς, αγνώστων λοιπών
στοιχείων) ένας αυτοεξριστος,
σπουδαίος ζωγράφος, ο οποίος δημιούργησε αξιλογα εξπρεσιονιστικά έργα σε ακουαρέλες και που φαίνεται τι εντυπωσίασαν ορισμένους
Θεσσαλονικείς αν κρίνει κανείς απ
τον ικανοποιητικ αριθμ έργων του
που σώζονται στην πλη.
Tο 1927 πραγματοποιείται η πρώτη
έκθεση του Πολύκλειτου Pέγκου (πως άλλωστε και του Πεντζίκη) ο οποίος θα εγκατασταθεί μνιμα στην
πλη το 1935 (ύστερα απ την επιστροφή του απ το Παρίσι) και θα
παίξει έναν πρωταγωνιστικ ρλο
στα εικαστικά πράγματα της συμπρωτεύουσας, αυτς ένας Nαξιώτης. Tαυτχρονα, οι καλλιτεχνικές
εκθέσεις θα αυξηθούν αισθητά, ενώ
το «Mακεδονικν Hμερολγιον» του
Σφενδνη θα αρχίσει να δημοσιεύει
ήδη απ το 1925 έργα δκιμων καλλιτεχνών και ο ημερήσιος Tύπος (ιδίως η εφ. «Mακεδονία») θα δημοσιεύει κριτικά σημειώματα για επίκαιρες εκθέσεις (Bιτσώρη, Στέρη κ.λπ.).

Pέγκος
H ιδεολογία της γενιάς του ’30 άσκησε σημαντική επίδραση στους
δύο σχεδν συνομήλικους καλλιτέχνες, Πολύκλειτο Pέγκο (1903-1984)
και Nίκο Γαβριήλ Πεντζίκη (1908-

1993) αν και ο «τρπος» (ως προς
την επιλογή του ύφους και της τεχνοτροπίας), η «μεθδευση» (ως
προς την πράξη και την επιλογή της
τεχνικής) και η «διαδικασία» (ως
προς την προβολή του έργου τους)
ήταν εντελώς διαφορετικά και πάντως βρίσκονταν σε συνάρτηση με
την ατομική ιδιοσυγκρασία και τα
προσωπικά βιώματα του καθενς.
Για τη γενιά αυτή το Aγιον Oρος υπήρξε τπος περισυλλογής, χώρος
έμπνευσης και μήτρα καλλιτεχνική,
που για ορισμένους αποτελούσε μέρος της επιδιωκμενης με κάθε μέσο «αισθητικής της ελληνικτητας»
(πως και για τον Pέγκο), ενώ για άλλους ήταν το θεμέλιο στήριξης της
Oρθοδοξίας σε πνευματικ επίπεδο
(πως η περίπτωση Πεντζίκη).Kοινς, ωστσο, παρονομαστής της τέχνης τους υπήρχε αναμφισβήτητα η
ποιοτική ανύψωση ενς γνώριμου ύφους μέσα απ ένα ευφάνταστο απ
κάθε άποψη εικαστικ λεξιλγιο δείχνοντας τον απαιτούμενο σεβασμ
προς το «αντικείμενο».
Aπ τη μια μεριά ο Pέγκος –ένας
απφοιτος της σχολής Kαλών Tεχνών– προσεγγίζει τα θέματά του
(θέματα της καθημεριντητας στη
Θεσσαλονίκη, τοπία απ το Aγιον
Oρος, πορτρέτα κλπ.) μέσα απ μια
οπτική, που μαρτυρεί αφενς τη
σχέση του με τις αρχές του μοντερνισμού (λ.χ. το φωβισμ και τον κυβισμ), πως τουλάχιστον τις εκπροσωπούσε ο δάσκαλς του στο Παρίσι
Δ. Γαλάνης, και αφετέρου την επίδραση της ελληνικής παράδοσης σε
,τι αφορά την ποιτητα του χρώματος –την αναγωγή του δηλαδή σε
συμβολική αξία– και την πνευματική
ανύψωση των προτύπων.

Πεντζίκης
Aπ την άλλη μεριά ο Πεντζίκης, ένας αυτοδίδακτος ζωγράφος επεξεργάζεται θέματα, που αναφέρονται στον μακεδονικ χώρο και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, σε τέτοιο μάλιστα σημείο, που αποπνέουν μια παγανιστική αντίληψη για το χώρο. H
φαινομενικά απλοϊκή γραφή του
(χρωματική και μορφική αναντιστοιχία, ανεπεξέργαστη κηλιδογραφία)
είναι στην πραγματικτητα το «επικάλυμμα» μιας εξαντλητικά δουλεμένης επιφάνειας μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.
Oι εικνες του Πεντζίκη προδίδουν μια βαθυστχαστη και ρομαντική ματιά, που μεταφράζονται σ’ ένα
ιδίωμα, αποκαλυπτικ των προθέσεών του: ξεκάθαροι συμβολισμοί, ιδεογραμματικοί γραφισμοί, επίπεδη
προοπτική και υποβλητικοί εσωτερικοί φωτισμοί, που απο – συγκεκριμενοποιούν τα σχήματα των αντικειμένων. Tο πιο ενδιαφέρον, ίσως, στοιχείο είναι το γεγονς τι, ενώ το ύφος του Πεντζίκη δεν προσομοιάζει
με κανενς άλλου, η τέχνη του ωστσο ανήκει σε προηγμένες μορφές μοντέρνας διατύπωσης.

Mία παρεξήγηση
Oι εικαστικές αυτές εκφάνσεις, σε
συνδυασμ με την «εσωτερικτητα»
του έργου του (εικαστικού και λογοτεχνικού) έκαναν ορισμένους ιστορικούς παλιτερα να κάνουν λγο για
«Σχολή Θεσσαλονίκης», εντάσσο-

Γιάννης Σβορώνος. «Mορφή», 1975. (Aκρυλικ 100x100 εκ. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). H γεωμετρική αφαίρεση επηρέασε τον Σβορώνο (1919 – 1987) αρκετά νωρίς. Θεωρείται βέβαιο τι αν δεν τον είχαν κατακτήσει οι γραφικές τέχνες, η εξέλιξή του στη ζωγραφική θα ήταν διαφορετική. O Σβορώνος ήταν ανάμεσα στα μέλη της συντακτικής ομάδας του σημαντικού, για τη Θεσσαλονίκη, περιοδικού «Kοχλίας» 1945 – 1948.

ντας σ’ αυτήν τους «πρωταγωνιστές» της το Pέγκο και τον Πεντζίκη.
Mε τα σημερινά δεδομένα αυτή η θέση προφανώς δεν ευσταθεί, εκτς κι
αν ο ρος χρησιμοποιείται για γεωγραφική μνο διάκριση της τέχνης
και για τον συμβατικ διαχωρισμ
των καλλιτεχνών, χωρίς να υποδηλώνονται βαθύτερα πράγματα. Γιατί
είναι γνωστ πλέον τι ομοιογενής
υφολογικά καλλιτεχνική ομάδα δεν
υπήρξε στη Θεσσαλονίκη, ούτε άλλη
ομάδα με οργανωμένες προγραμματικές διακηρύξεις. Δεν υπήρξε, επίσης, η σχέση δασκάλου και μαθητή
με την παιδαγωγική και εκπαιδευτική
έννοια που προϋποθέτει συνέχεια. H
επίδραση της παράδοσης δεν εντοπίζεται ως αυστηρή μορφολογική εκδοχή, αλλά ως πνευματική έννοια και
οργανική ονττητα με πανανθρώπινη αξία.

Φωτάκις
Tο 1930 εμφανίζεται για πρώτη φορά στο καλλιτεχνικ προσκήνιο της
Θεσσαλονίκης και σε ηλικία 27 χρονών ο Kρητικς ζωγράφος Nίκος Φωτάκις (1904 – 1959). Aν ο καλλιτέχνης
ήταν γνωστς και στο κοιν του άστεως είναι βέβαιο τι θα εντασσταν στη λεγμενη «Σχολή της Θεσ-

σαλονίκης», γι’ αυτήν που έγινε λγος παραπάνω, λγω της σχέσης του
με την παράδοση και ιδιαίτερα με τη
ζωγραφική του Aγίου Oρους, που αποτελούσε, πως είδαμε, μέρος και
στοιχείο της «ελληνικτητας» της
γενιάς του ’30. Oμως, η αναμφισβήτητα προσωπική του έμπνευση τον
οδηγεί σε φωβιστικού και ιδίως εξπρεσιονιστικού τύπου εικονιστικές
εκδοχές της πραγματικτητας.
H αφαιρετική, απ ποιοτική άποψη,
ιδιτητα του χρώματος των βυζαντινών στάθηκε ο καλύτερος σύμμαχος
του ζωγράφου για υποκειμενική έκφραση, στην προσπάθειά του να μετασχηματίσει τα θέματά του σε καθαρούς συμβολισμούς, αφαιρώντας
καταρχήν κάθε γραφιστικ στοιχείο,
αλλά κυρίως με τη μορφική συμπύκνωση και τις πινελιές ενς εντατικού και φαινομενικά απείθαρχου
χρώματος.

Παραλής
Tο 1937 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Παραλής (1908 –
1975), απφοιτος της Σχολής Kαλών
Tεχνών Aθηνών, αφού διορίστηκε
καθηγητής του Kολεγίου «Aνατλια»
και εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε
ομαδική έκθεση το 1944 μαζί με τους

Pέγκο, Bακαλ και Λεφάκη και απέσπασε εγκωμιαστικά σχλια.
O Παραλής εμπνέεται απ το φυσικ περιβάλλον και τον μικροαστικ
χώρο της πλης, τα οποία μεταμορφώνει ποιητικά, χρησιμοποιώντας
κατά βάση ένα ρεαλιστικ λεξιλγιο
και εκμεταλλευμενος τις δυναττητες της φύσης και των «μυστικών»
της, που εκείνος ήξερε πολύ καλά να
αποκρυπτογραφεί. Iδιαίτερα αποκαλυπτικς είναι ο Παραλής στις εικνες του της καθημεριντητας, που
αναζήτησε την αισθητική ομορφιά
του κοιντοπου.

Λεφάκης – Γεωργιάδης
Tο χώρο της αφαίρεσης θα υπηρετήσουν δύο άλλοι καλλιτέχνες: ο
Xρήστος Λεφάκης (1906–1968), απφοιτος της Σχολής Kαλών Tεχνών,
συνεργάτης–σχεδιαστής αρχαιολογικών ανασκαφών του Πανεπιστημίου και καθηγητής απ το 1962 στο
Πολυτεχνείο, γεγονς πολύ σημαντικ για το εικαστικ γίγνεσθαι της
πλης και ο Oμηρος Γεωργιάδης
(1912–1976), αυτοδίδακτος ζωγράφος, ο οποίος εμφανίστηκε τα μεταπολεμικά κυρίως χρνια.
Tον Λεφάκη τον πρωτοσυναντήΣυνέχεια στην 12η σελίδα
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Nίκος Φωτάκις.
«Συνοικισμς
Xαριλάου»,
1937 – 39
(λάδι, 48x38 εκ.
Δημοτική
Πινακοθήκη
Θεσσαλονίκης).
O φωβισμς
και ο εξπρεσιονισμς
πρσφεραν
στον, πρωρα
χαμένο, Kρητικ
ζωγράφο νέες
δυναττητες
χρωματικών
επιλογών και
διαφοροποίησαν
την οπτική του.
H τοπιογραφία
και το κοιντοπο
θέμα, απέκτησαν τώρα μια
άλλη διάσταση.

Συνέχεια απ την 11η σελίδα

σαμε στην ομαδική του 1944. Στην αφαίρεση ο Λεφάκης προσχώρησε
σχετικά νωρίς, εγκαταλείποντας το
αρχικ κυβιστικ του λεξιλγιο και
εκμεταλλευμενος τώρα τις δυναττητες των παντς είδους και τύπου
υλικών του. Eτσι δημιουργεί εικνες
και αφηρημένα σύμβολα (ρδακες,
μαιάνδρους κ.λπ.), που δεν αντανακλούν την πραγματικτητα, ούτε
σκοπεύουν στην οπτική απάτη. Eίναι
μία καθαρή ζωγραφική, γεμάτη φως,
διαρκή και αέναη κίνηση, απεικονίζοντας έναν απέραντο και αχανή διαστημικ κσμο.
Aπ’ την άλλη μεριά ο Γεωργιάδης
θα ενδιαφερθεί για το φυσικ τοπίο,
αποδίδοντας την πρωτογενή του σύσταση και δομή, ενώ αλλού θα διεισδύσει στο μαγικ κσμο της μικροσκοπικής λεπτομέρειας ως στοιχείου του μακρκοσμου με τη μεταφυσική του έννοια.

Σβορώνος
Για ένα ορισμένο διάστημα έμεινε
στη Θεσσαλονίκη και ο Γιάννης Σβορώνος (1919–1989), ένας πολυπράγμων καλλιτέχνης, αφού ασχολήθηκε,
εκτς της ζωγραφικής, με την τυπογραφία, τις γραφικές τέχνες και τη
διαφήμιση. Oι προτιμήσεις του στη
ζωγραφική, ήδη απ την ομαδική έκθεση του 1944, εντοπίζονται στο χώρο των αντιακαδημαϊκών τάσεων, πως άλλωστε δείχνει και η ενεργς
συμμετοχή του στην έκδοση του ενδιαφέροντος λογοτεχνικού και καλλιτεχνικού περιοδικού ο «Kοχλίας»
(1945–1948). Aπ το 1960 στρέφεται
στη γεωμετρική αφαίρεση με επιρροές απ το ολλανδικ «ντε στιλ»,
αλλά απ το 1975 θα απασχοληθεί
σχεδν αποκλειστικά με τις γραφικές τέχνες.
Στη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και ο
Δημήτρης Bιτσώρης (1902–1945),
την οποία εγκατέλειψε για τις σπουδές του, αλλά πραγματοποίησε εδώ
ορισμένες απ τις εκθέσεις του,
προκαλώντας το ενδιαφέρον των
συμπατριωτών του. Στη σύντομη ζωή
του παρουσίασε ένα έργο πρωττυπο και ανανεωτικ, προσεγγίζοντας
απ την πρώτη στιγμή τον εξπρεσιονισμ και τις συναφείς αντι–ακαδημαϊκές τάσεις.
Στο Πειραματικ Σχολείο Θεσσαλονίκης δίδαξε για πολλά χρνια ο
ζωγράφος και συγγραφέας Γιάννης
Kασλας (1912–1993) –παραγνωρισμένος και αυτς πως και ο Bιτσώρης–, ο οποίος ασχολήθηκε με υπαιθριστικά θέματα και με διάφορες αγιογραφικές εργασίες. Στην πρώτη
περίπτωση άξονας της ζωγραφικής
του είναι το φως, ενώ στη δεύτερη η
χρωματική ελευθερία ασκεί ευεργετική επίδραση σε ένα παραδοσιακ
ύφος, που παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη, σύμφωνα με τα πρτυπα του
Παπαλουκά.

Tσίζεκ

Γιώργος Πάραλης. «Ωρα Γαλήνης», 1954. (Tέμπερα 56x59 εκ. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). H Xαλκιδική ήταν
για τον Πάραλη (1908–1975) το προσφιλέστερο θέμα του, που δεν έπαψε να τον απασχολεί. Tσο ως φυσικς χώρος
με τη γνώριμη ομορφιά του, σο και ως «εσωτερικ τοπίο» με κάποια παγανιστική ψη.

12

H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 15 IOYNIOY 1997

Mε τις γραφικές τέχνες ασχολήθηκε και ο Kάρολος Tσίζεκ (1922), ο οποίος συνδέθηκε με τις εκδσεις της
«Διαγωνίου», αναδεικνύοντας τις αισθητικά δικαιωμένες διακοσμητικές
αξίες της τυπογραφίας. Ως ζωγράφος κινήθηκε στο χώρο της γεωμετρικής αφαίρεσης, με το σχέδιο να

Tάκης Iατρού. «Πλατεία Aριστοτέλους», 1956. (Λάδι, 47x55 εκ. Συλλογή «Iανού»). Aπ τον κύκλο του περιοδικού «Kοχλίας» προέρχεται και ο T. Iατρού,
ο οποίος μαθήτευσε και στο εργαστήρι του Π. Pέγκου. Eκθέτει απ το 1943
έργα μικρών πάντα διαστάσεων, δουλεμένα με λάδι, τέμπερα και σινική μελάνη. Πρκειται για μία απ τις διακριτικές εικαστικές παρουσίες στον καλλιτεχνικ χώρο της Θεσσαλονίκης.

Xρήστος Λεφάκης. «Σύνθεση», 1961. (Mικρή τεχνική 110x130 εκ. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). H αφαιρετική ζωγραφική του Λεφάκη (1906–1968)
είχε πρωτοποριακ χαρακτήρα για τη Θεσσαλονίκη. Eπηρέασε πολλούς και ο
ίδιος ανήκει στους πιο πιστούς εκπροσώπους της στην Eλλάδα.

Oμηρος Γεωργιάδης. «Σύνθεση», 1966. (Aκρυλικ σε μουσαμά 64x92 εκ.). O
Γεωργιάδης (1912 – 1976) ήταν και γλύπτης και η «πλαστική» αίσθηση διακρίνει ορισμένα απ τα έργα του. Oι «Συνθέσεις» του δεν είναι άλλο, παρά ο μικρκοσμος μιας κοσμικού τύπου τοπιογραφίας.

παίζει τον πρωταρχικ ρλο.
Aπ την παλαιτερη γενιά των
Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών αρκετοί ήταν «αυτοδίδακτοι», αλλά με
έργο πλούσιο και με πολλές δημσιες εμφανίσεις, καλλιεργώντας μια
έντεχνη γραφή και με μοντέρνους
προσανατολισμούς. Eίναι οι ζωγράφοι Kώστας Tρακίδης (1921), Bύρων
Aντωνιάδης (1921), Eφη Kακουλίδου
(1922) και Tάκης Iατρού (1921).

Eνας λαϊκ$ς

Kάρολος Tσίζεκ. «Φεγγάρια», 1989 (μικτή τεχνική 50x32 εκ.). «Συνθέτοντας
αυτά τα στοιχεία σε ένα αρμονικ σύνολο με κάποια προτίμηση στις αντιθετικές και ασύμμετρες ισομοιρίες και τα ζωηρά αμιγή χρώματα, προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στο πραγματικ και το φανταστικ, το συγκεκριμένο
και το αφηρημένο, το λογικ και το παράλογο», σημειώνει σε αυτοσχλιο ο ίδιος. Zωγράφος και γραφίστας, αλλά παράλληλα και λογοτέχνης ο Tσίζεκ,
στη διαμρφωση του έργου του σημαντικ ρλο έπαιξε ο κύκλος του περιοδικού «Kοχλίας» και ιδίως οι N.Γ. Πεντζίκης και Γ. Σβορώνος. Tα βιβλία που επιμελήθηκε στις «Eκδσεις Διαγωνίου» και που ξεπερνούν τα 130, συνιστούν
σήμερα υποδείγματα τυποτεχνικής επιμέλειας.

Aπ το χώρο της λαϊκής ζωγραφικής προέρχεται ο Σωτήρης Zήσης
(1902–1989), ένας πραγματικά γνήσιος δημιουργς με «νεωτερίζουσες» εικαστικές «θέσεις» σε ζητήματα οργάνωσης του χώρου και σε
χρωματικές επιλογές. Eργαζταν ως
τυπογράφος στην εφημερίδα «Mακεδονία», αλλά έβρισκε το χρνο να
ζωγραφίζει με πολλή ευαισθησία εικνες της καθημερινής ζωής στην ύπαιθρο και την πλη και σκηνές απ
την πρσφατη ελληνική ιστορία: το

Mακεδονικ Aγώνα. H ζωντάνια της
διήγησης και η δύναμη των αναπαραστατικών στοιχείων σε συνδυασμ
με τη γλαφυρτητα της γραφής του
συνθέτουν εικνες, ζωγραφισμένες
με μια διαπεραστική ματιά, ανάμικτες απ φαντασία και ρεαλισμ.
Mε τους ζωγράφους αυτής της γενιάς εγκαινιάζεται το σύγχρονο καλλιτεχνικ πρσωπο της συμπρωτεύουσας και διαμορφώνεται το πλαίσιο
μέσα απ το οποίο θ’ αναδειχθούν οι
νετερες καλλιτεχνικές δυνάμεις,
που θα μεταβάλουν τη φυσιογνωμία
της πλης απ το μεσοπλεμο και ύστερα.
Σιγά σιγά αναπτύσσεται ένα κοιν
που παρακολουθεί τη δουλειά τους
και «ελέγχει» τις επιδσεις τους, μέσω μιας υποτυπώδους κριτικής που
ασκείται, τοποθετώντας σε δεύτερη
μοίρα την παραδοσιακή θεματογραφία και υφολογία, πράγματα άλλωστε, που του ήταν ιδιαίτερα γνωστά
σε άλλες μορφές τέχνης, δηλαδή
στην αγιογραφία και τη λαϊκή τέχνη.
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H Σχολή Kαλών Tεχνών
Iδρυση και διδακτικ προσωπικ , απολογισμ ς λειτουργίας και σοβαρά προβλήματα της Σχολής
Tου Bαγγέλη Δημητρέα
Zωγράφου–Kαθηγητή της Σχολής Kαλών Tεχνών
Θεσσαλονίκης

META απ πολλές επίμονες προσπάθειες κυρίως των καλλιτεχνών και
των πνευματικών ανθρώπων της
Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε η Σχολή
Kαλών Tεχνών ως Tμήμα του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου, με το
Π.Δ. 169/84. H Σχολή αυτή αποτελείται απ τρία τμήματα: Tο Tμήμα Eικαστικών και Eφαρμοσμένων Tεχνών, το Tμήμα Mουσικών Σπουδών
και το Tμήμα Θεάτρου.
Tο Tμήμα Eικαστικών και Eφαρμοσμένων Tεχνών, λειτουργεί απ το
1984. Tο Tμήμα αυτ ξεκίνησε σιγά
σιγά μέσα απ πολλές δυσκολίες και
το πρώτο πανεπιστημιακ έτος,
1984–85, στηρίχτηκε εξ ολοκλήρου
σε καθηγητές άλλων Tμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διδακτικ προσωπικ
Oι πρώτοι καθηγητές που δίδαξαν
είναι: Γεώργιος Kονταξάκης, Aριστείδης Mάζης, Iωάννα Mανωλεδάκη, Πέτρος Mαρτινίδης, Nίκος Σαχίνης και αργτερα ο κ. Nίκος Nικονάνος. Zητώ συγνώμη για ενδεχμενες
παραλείψεις.
Aπ το επμενο έτος η Σχολή λειτούργησε με τους νεοεκλεγέντες
καθηγητές–καλλιτέχνες, Δημήτρη
Kοντ, Tέτα Mακρή, Bαγγέλη Δημητρέα, τους ιστορικούς της τέχνης
Nίκη Λοϊζίδη, Eμμανουήλ Mαυρομμάτη και αργτερα προστέθηκαν οι
καθηγητές–καλλιτέχνες
Aριστοδ.
Θεοφυλακτπουλος, Γιώργος Mήλιος Φώτης Xατζηιωαννίδης, οι καθηγήτριες των θεωρητικών μαθημάτων κ. Pεγγίνα Aργυράκη (αισθητική), η κ. Θάλεια Mαντοπούλου–Παναγιωτοπούλου (θεωρία του χώ-

Tο εργαστήριο ζωγραφικής του Mάκη Θεοφυλακτπουλου.

ρου–Iστορία αρχιτεκτονικής) και ο
φωτογράφος Γεωργ. Kατσάγγελος.
Παράλειψα να αναφέρω τους γλύπτες K. Δομπούλα, Θεδωρο και Θ.
Πανουργιά που βοήθησαν πολύ το
εργαστήριο γλυπτικής στα πρώτα
δύσκολα βήματά του.
Πρέπει, επίσης, να πούμε τι βοήθησαν πολύ τη Σχολή οι καλλιτέχνες
του Eιδικού Eκπαιδευτικού Προσωπικού (E.E.Π.), Eμμανουήλ Γιανναδάκης, Στέλιος Kουπέγκος, Σάββας
Kωνσταντινίδης, Ξενοφών Σαχίνης,
Aναστάσιος Kυριαζπουλος (τώρα αναπληρωτής καθηγητής στο νέο ερ-

Tο εργαστήριο ζωγραφικής της Tέτας Mακρή. Eξελέγη καθηγήτρια την ίδια
χρονιά με τον συγγραφέα του άρθρου.
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γαστήριο Γυαλιού), Γιώργος Tσάρας
και Γιώργος Διβάρης.
Tα κυριτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Σχολή είναι:
 Kτιριακ. Tα κτίρια που διαθέτει
η Σχολή για να καλύψει τις ανάγκες
της είναι λίγα, διασκορπισμένα και
μερικά απ αυτά είναι ακατάλληλα.
Aίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται
στην Πανεπιστημιούπολη (προκατασκευασμένα κτίρια), με μεγάλες ελλείψεις και ελαττώματα. H γραμματεία της Σχολής βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη σε απσταση τριακοσίων μέτρων περίπου, ενώ άλλες

αίθουσες διδασκαλίας – εργαστήρια
βρίσκονται αρκετά μακριά, στη δυτική πλευρά της πλης, στο Δήμο Σταυρούπολης. Eπίσης, αίθουσες διδασκαλίας και η βιβλιοθήκη της Σχολής
βρίσκονται έξω απ την Πανεπιστημιούπολη στην οδ Παύλου Mελά.
Aυτς ο κερματισμς δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα με τις πρσθετες μετακινήσεις που επιβάλλει, αλλά και τη μεταφορά μηχανημάτων
προβολής, βιβλίων, βοηθητικού υλικού και γενικά δημιουργεί εμπδια
στη διοργάνωση συμπληρωματικών
παιδευτικών εκδηλώσεων.

Tο εργαστήριο χαρακτικής. Λειτουργεί υπ την εποπτεία του χαράκτη – ζωγράφου Ξενή Σαχίνη (E.E.Π.).

Πρέπει να τονίσουμε επίσης τι τα
κτίρια που διαθέτει η Σχολή δεν επαρκούν. Σε μερικά εργαστήρια τις
πρωινές εργάσιμες ώρες, δημιουργείται ένας ασφυκτικς συνωστισμς που καθιστά την ομαλή λειτουργία τους αδύνατη.
 Διδακτικ προσωπικ. O αριθμς
των διδασκντων δεν επαρκεί για να
καλύψει τις ανάγκες της Σχολής. H
συμπλήρωση του διδακτικού προσωπικού, που τώρα γίνεται με αργ
ρυθμ, πρέπει να συνεχισθεί με γοργ ρυθμ για να ανακουφιστεί η Σχολή και να διευρυνθεί περισστερο
και το διδακτικ φάσμα.
 Yλικοτεχνική υποδομή. Σοβαρές
ελλείψεις παρουσιάζει η Σχολή σε
καβαλέτα, πάγκους, μηχανήματα
προβολής και διάφορα άλλα εργαλεία. Aπουσιάζουν επίσης και ειδικά
εργαστήρια, πως σιδηρουργείο, εργαστήριο κατεργασίας νέων υλών,
που θα βοηθούσαν σημαντικά στη
συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμ
των σπουδών. Eίναι (μάλλον) ακατανητο πώς μπορεί να αποφοιτούν
γλύπτες απ μια Σχολή Kαλών Tεχνών χωρίς να έχουν εργαστεί και σε
εργαστήριο μεταλλοτεχνίας.

Aπολογισμ ς
Παρά τα πολυάριθμα εμπδια και
κυρίως τις οικονομικές δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η Σχολή έγιναν
και γίνονται αξιλογες προσπάθειες
για τον εμπλουτισμ της διδασκαλίας. Eχουν γίνει ενδιαφέρουσες ομιλίες και ελεύθερες παρεμβάσεις –
συζητήσεις. Aναφέρω τα ονματα
των καλλιτεχνών και των θεωρητικών που μας βοήθησαν μέχρι τώρα,
και ζητώ, απ πριν συγνώμη για οποιαδήποτε παράλειψη. Σάββας Kονταράτος, Δημήτρης Mυταράς, Aλέκος
Φασιανς, Γιάννης Xαΐνης, Nέστωρ
Παπανικολπουλος, V. Veliscovic,
Pέα Στρίγγαρη (παρουσίαση της καλλιτεχνικής εργασίας του J. Beuys)
και σε συνεργασία με το Tμήμα Aρχιτεκτονικής οι καθηγητές Michel
Ealsmann, Marc Charpin, καθώς και
οι Θεδωρος και Φιλλαος. Eπίσης
ετοιμάζεται μια πολύ ενδιαφέρουσα
εκδήλωση με τον Γιάννη Kουνέλη.
Δέκα πέντε φοιτητές της Σχολής
μας θα εργαστούν επί δύο εβδομάδες, μαζί με άλλους δέκα πέντε ξένους φοιτητές υπ την επίβλεψη –
διδασκαλία του Γιάννη Kουνέλη, και
τα έργα που θα κάνουν θα εκτεθούν
για δυο εβδομάδες περίπου. Πρέπει,
επίσης, να πούμε τι ένας αξιλογος
αριθμς φοιτητών ωφελούνται σημαντικά απ τη μετάβασή τους στις
χώρες της Eυρωπαϊκής Eνωσης, που εργάζονται στις Σχολές Kαλών
Tεχνών, με το πργραμμα Erasmus ή
και άλλα προγράμματα.
Aκμη για τον εμπλουτισμ της
παρεχμενης καλλιτεχνικής παιδείας οργανώνουμε σχεδν κάθε χρνο
εκπαιδευτικές εκδρομές, σε διάφορες περιοχές της χώρας, που οι
φοιτητές έχουν τη δυναττητα να εξοικειωθούν περισστερο και να μελετήσουν τα καλλιτεχνικά μνημεία.
Kάθε χρνο επίσης οργανώνουμε
μια μεγάλη εκπαιδευτική εκδρομή
στο εξωτερικ, που οι φοιτητές μας
μπορούν να δουν απ κοντά τις υφοτεχνικές λύσεις ενς έργου τέχνης
να χαρούν την υψηλή ποιτητα με-

γάλων έργων τέχνης, και να μελετήσουν καλύτερα την καλλιτεχνική παραγωγή ορισμένων ιστορικών περιδων και καλλιτεχνικών ρευμάτων
που απουσιάζουν σχεδν εντελώς απ την Eλλάδα.
Aς σημειωθεί τι οι εκπαιδευτικές
εκδρομές εσωτερικού χρηματοδοτούνται κατά το ήμισυ απ το Πανεπιστήμιο, ενώ οι εκδρομές εξωτερικού που είναι και αυτές απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση των
σπουδών δεν χρηματοδοτούνται καθλου. Nα προσθέσουμε ακμα, τι
τα τελευταία χρνια είναι σημαντική
η (καλλιτεχνική) παρουσία των φοιτητών μας στην πλη. Σε τρεις ενδιαφέρουσες εκθέσεις παρουσιάζεται κάθε χρνο η καλλιτεχνική εργασία των φοιτητών μας.
Tέλος, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία περιφερειακών καλλιτεχνικών σταθμών.
Στους σταθμούς αυτούς θα μπορούν
να εργάζονται και ενδεχομένως να
εκθέτουν, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας αλλά και οι απφοιτοι της
Σχολής. Θα μπορούν έτσι να μελετούν καλύτερα την καλλιτεχνική παράδοση του τπου μας, με ποικίλους
τρπους, αντίγραφα, αποσπασματικές σημειώσεις, αλλά και ιδιτυπες
προσεγγίσεις, λιγτερο ή περισστερο προσωπικές. Eτσι, καλλιτεχνικοί
σταθμοί ετοιμάζονται και θα λειτουργήσουν –ελπίζουμε πολύ σύντομα– με την οικονομική στήριξη και
τον ενθουσιασμ της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Δήμο Σιάτιστας και
στην κοιντητα Mακρυνίτσας.
Tα σα περιγράψαμε παραπάνω
δεν μας ικανοποιούν και θέλαμε να
κάνουμε πολύ περισστερα απ’ αυτά
που μέχρι τώρα κάναμε. Aυτ δυστυχώς δεν εξαρτάται μνο απ εμάς.
Oι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν για να συμβάλλουν με παράλληλες σημαντικές αλλαγές του
προγράμματος σπουδών, σε μια
πραγματική ποιοτική βελτίωση των
σπουδών και σε μια διδακτική πολλαπλτητα.
Δεν έχουμε διάθεση να είμαστε
συνεχώς μεμψίμοιροι. Eίναι πάντως,
γεγονς τι με τη λογική της άμεσης
ανταπδοσης ή με τη στενή έννοια
της «παραγωγικτητας» που αντιμετωπίζονται οι Σχολές Kαλών Tεχνών
(και βέβαια χι μνο αυτές), είναι επμενο να μην χρηματοδοτούνται ικανοποιητικά και ουσιαστικά να παραγκωνίζονται. H κυρίαρχη χρησιμοθηρική λογική «χρειάζεται» βέβαια
και στις Σχολές Kαλών Tεχνών, κυρίως μως ως απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτιστικής βιτρίνας, αλλά δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει
σαν να ήτανε άμεσα συνδεδεμένες
με την «παραγωγικτητα», άμεσα
«χρήσιμες», και μάλιστα τώρα στην
περίοδο των ισχνών αγελάδων.
Σημείωση των «Eπτά Hμερών»: Πρέπει
να τονισθεί τι η εκλογή και παρουσία
καθηγητών – καλλιτεχνών στη Σ.K.T.,
που δεν διατηρούν ληξιαρχικούς ή στενά καλλιτεχνικούς δεσμούς με την πλη,
ενισχύει την καλλιτεχνική της φυσιογνωμία με τη μνιμη εγκατάστασή τους
εδώ. Πρκειται για καταξιωμένους καλλιτέχνες και θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως θεματική εντητα η παρουσίασή
τους στο αφιέρωμα αυτ, απ κοινού με
τους Θεσσαλονικείς συναδέλφους, αν
δεν υπήρχαν τα δεσμευτικά περιθώρια
του χώρου

Tο εργαστήριο ζωγραφικής του Γιάννη Φωκά.

Tο εργαστήριο γλυπτικής του Φώτη Xατζηιωαννίδη.

Tο εργαστήριο ζωγραφικής του Bαγγέλη Δημητρέα.
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H γενιά
του μεσοπολέμου
Xαρακτηριστικ της είναι
το ανεξάρτητο και προσωπικ στοιχείο

Nίκος Σαχίνης. «Περίπολος», 1974. (Φωτοευαίσθητο 139X207 εκ.). O Σαχίνης (1924 – 1989) ε
γούμενη με την επ"μενη γενιά. Mαθητής του Xρ. Λεφάκη, δίδαξε στην Πολυτεχνική Σχολή
χνών Θεσσαλονίκης. O Σαχίνης θεωρείται ως δάσκαλος των περισσ"τερων απ" τους νε"τερ
κ" του έργο κινείται μέσα στο πλαίσιο των εξπρεσιονιστικών τάσεων.

Στάθης Λογοθέτης. «E64, 28X1966». (Mικτή τεχνική, λαμαρίνα, πανί, σύρμα,
λάδι, 147X116 εκ. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). H ζωγραφική του Λογοθέτη (1925 – 1997) δεν περιορίζεται σε κανένα απ" τα παραδοσιακά πλαίσια. Tο έργο του διακρίνεται για την έκταση των πειραματισμών αλλά και την
τ"λμη.
Tου Xρύσανθου A. Xρήστου
Oμτιμου καθηγητή της Iστορίας της Tέχνης –
Aκαδημαϊκού

ZΩΓPAΦIKH του εικοστού αιώνα περισστερο η ζωγραφική της Θεσσαλονίκης ή πιο σωστά της Bρειας
Eλλάδας, αφού πολύ λίγα ονματα έχουμε απ τον δέκατο ένατο αιώνα,
διακρίνεται για την έκταση των αναζητήσεών της και τον χαρακτήρα της
προσφοράς της. Mε δημιουργούς
δασκάλους αυτούς που έρχονται
στον κσμο τις πρώτες δεκαετίες
του αιώνα μας, μας δίνει μερικές απ
τις πιο χαρακτηριστικές και σημαντικές προσπάθειές της με αυτούς του
μεσοπολέμου. Kαλλιτέχνες που έρχονται στον κσμο την περίοδο
1922–1940, πως και των χρνων του
πολέμου και της κατοχής ώς περίπου το 1945. O,τι κάνει μεγαλύτερη
εντύπωση με την καλλιτεχνική δημιουργία των δημιουργών αυτής της
γενιάς είναι η πολλαπλτητα των α-
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ναζητήσεων και ο πλούτος των διατυπώσεων, η κατοχή των τύπων της
παράδοσης και η επαφή τους με λες τις κατευθύνσεις της σύγχρονης
τέχνης. Kαι περισστερο απ οτιδήποτε άλλο, η ελεύθερη έρευνα και η
επιβολή καθαρά προσωπικών τύπων.
Eτσι, ακμη και στις περιπτώσεις
στις οποίες η μια ή η άλλη προσπάθεια κινείται στο πλαίσιο ενς γνωστού ρεύματος, είναι πάντα τα ανεξάρτητα και προσωπικά στοιχεία που
δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για
την επίμονη αναζήτηση και τον προσωπικ μχθο.
Nέα χρησιμοποίηση γνωστών τύπων και νέοι συνδυασμοί τεχνικών
και υλικών, προσωπική αξιοποίηση αντιθετικών στυλιστικών στοιχείων
και ένταξή τους στην ατομική έρευνα και την προσωπική ερμηνεία των
συναντήσεών τους. Σε καλλιτέχνες
λων των κατευθύνσεων παραστατικών και αφηρημένων, σουρρεαλιστι-
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Συνέχεια στην 18η σελίδα

Aπ"στολος Kιλεσσ"πουλος. «Nεφέλωμα» 1993 (λάδι 130X140 εκ.). Eίναι έργο απ" τον κύκλο
χετυπικές πραγματικά προφητικές «εικ"νες» συμπαντικής δράσεως αναδύονται μέσα απ"
χρήση του χρώματος.

είναι ο ζωγράφος που συνδέει την προηλή και στη συνέχεια στη Σχολή Kαλών Tεερους καλλιτέχνες της π"λης. Tο εικαστι-

ο των «Kοσμικών Tοπίων» "που αρ" μια εκρηκτική δομή και ιδι"τυπη

Λουκάς Bενετούλιας. «Oδ"ς Δωδεκανήσου», 1980. (Aκριλικ", 54X75 εκ.). O Bενετούλιας (1930 – 1984) εμπνέεται κυρίως απ" το
αστικ" περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Ωστ"σο, τα τοπογραφικά στοιχεία μέσα στο έργο του δεν χρησιμοποιούνται για τον τοπικ" προσδιορισμ" του θέματος. Eίναι φορείς ιστορικών και συμβολικών αξιών. Eπίσης, η άσκηση κοινωνικής κριτικής είναι εμφανής σε πολλά έργα του.

Στέλιος Mαυρομάτης, «Σύνθεση». Mικτή τεχνική (0,50X0,62), 1983. Tα τρένα και η ατμ"σφαιρα που τα περιβάλλει είναι το προσφιλές
θέμα του Mαυρομάτη. Γι’ αυτ" έχει χαρακτηρισθεί και είναι περισσ"τερο γνωστ"ς, ως «ο ζωγράφος των τρένων». Kαι "πως έχει επισημανθεί, το θέμα του αυτ" εξελίσσεται συνεχώς και με το χρ"νο αποκτά ποικίλες έννοιες και σημασίες. Στην καλλιτεχνική πορεία
του Mαυρομάτη υπάρχουν και άλλα θέματα, "μως λιγ"τερο γνωστά. Πρ"σφατα (14–23 Iουνίου ’96) παρουσίασε τη σειρά «AIΓYΠTOΣ»
στην Aίθουσα Eκδηλώσεων Nομαρχίας Πέλλας στην Eδεσσα. Yστερα απ" πρ"σκληση η έκθεση αυτή παρουσιάστηκε στο Kάιρο (15
Δεκ. ’96 – 15 Φεβ. ’97) στα πλαίσια της 6ης Mπιενάλε. Για την εν"τητα τρένα και σιδηροδρομικοί σταθμοί υπάρχει σχετικ" δημοσίευμα του K. Aνδρουλιδάκη στο αφιέρωμα των «EΠTA HMEPΩN» «Eλληνικοί σιδηρ"δρομοι», 15 Oκτ. ’95.
KYPIAKH 15 IOYNIOY 1997 - H KAΘHMEPINH
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Συνέχεια απ" την 16η σελίδα

κών και ντανταϊστικών, δημιουργών
του χρώματος και άλλων της γραμμής, αυτών που ενδιαφέρονται για
τα περιβάλλοντα και αυτών που προτιμούν τα δρώμενα – Environements
και Happenings) έχουμε πάντα την ελεύθερη αναζήτηση που παίζει καθοριστικ ρλο.

Σαχίνης – Λογοθέτης
Kαι μια πολύ σύντομη επισκπηση
των δημιουργών της γενιάς αυτής
δεν μπορεί παρά να έχει σαν αφετηρία της τον Nίκο Σαχίνη (1924–1989),
μια πραγματική γέφυρα ανάμεσα
στην προηγούμενη και την επμενη
γενιά. Δημιουργς και δάσκαλος, καθηγητής στην Πολυτεχνική Σχολή
του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου
και στη συνέχεια στη Σχολή Kαλών
Tεχνών Θεσσαλονίκης ο Σαχίνης,
μαθητής του Xρήστου Λεφάκη και
δάσκαλος των περισστερων απ
τους νεώτερους, διακρίνεται για την
έκταση των αναζητήσεών του και
την εκφραστική δύναμη των διατυπώσεών του. Mε ενδιαφέροντα για
λες τις θεματογραφικές περιοχές
και με προσπάθειες τσο στις παραδοσιακές σο και στις νεώτερες τάσεις, τις παραστατικές, τις αφηρημένες και τις μικτές κατευθύνσεις μας
έχει δώσει έργα που επιβάλλονται με
τον εκφραστικ πλούτο και τη ζωγραφική τους αλήθεια.
Στο πλαίσιο περισστερο των εξπρεσιονιστικών τάσεων η ζωγραφική
του επιβάλλεται με την ποιτητα της
γραμμής και την εκφραστική δύναμη
του χρώματος. Στους δημιουργούς
της Θεσσαλονίκης ανήκει και ο Στάθης Λογοθέτης (1925–1997)) αν και
ζει τα τελευταία χρνια και εργάζεται στην Aθήνα. Eνας καθαρά προσωπικς δημιουργς που διακρίνεται για την έκταση των πειραματισμών του και την τλμη των διατυπώσεών του. Γιατί ο Λογοθέτης που
θυσίασε την επιστήμη στην τέχνη
–σπούδασε γιατρς και ασχολήθηκε
και με τη μουσική– και αφοσιώθηκε
στη ζωγραφική, δεν περιορίζεται σε
κανένα απ τα παραδοσιακά πλαίσια.
Xρησιμοποιεί νέα υλικά και νέες τεχνικές για να εκφράσει νέες ανησυχίες, καταφεύγει σε προσωπικούς
συνδυασμούς και κάθε είδους επινοήσεις, που δίνουν στις προσπάθειές του εκπληκτικές εκφραστικές
προεκτάσεις.
Mε το σκίσιμο και το κάψιμο του
μουσαμά, με το βάψιμ του σε πολλές περιπτώσεις και με την παρεμβολή του ίδιου του εαυτού του σε
χαρακτηριστικές προσπάθειες συνδυάζει τον αφηρημένο εξπρεσιονισμ με την τέχνη του σώματος και
δίνει έργα, πραγματικά Menento
Mori, που συγκλονίζουν τον θεατή.
Περιβάλλοντα και δρώμενα παραδοσιακά στοιχεία και πειραματικοί τύποι αποδεικνύουν τον πλούτο της
μορφοπλαστικής φαντασίας του Λογοθέτη.

Mοσχίδης – Nάτση
Tον πιο σημαντικ γυμνογράφο χι μνο της βορειοελλαδίτικης αλλά
λης της ελληνικής ζωγραφικής έχουμε με τον Παύλο Mοσχίδη (1927).
Kαλλιτέχνης που έχει πάντα σαν α-
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Γιώργος Kονταξάκης «Γκρίζος ύπνος», 1984. (Mικτή τεχνική 100X100 εκ. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). O Kονταξάκης, ζωγράφος εξπρεσιονιστικών τάσεων, έχει ιδιαίτερη προτίμηση στο ανθρώπινο σώμα και το μορφοπλαστικ" του λεξιλ"γιο βασίζεται στις τονισμένες παραμορφώσεις.

φετηρία την οπτική πραγματικτητα,
ο Mοσχίδης χρησιμοποιεί στις πιο
χαρακτηριστικές του προσπάθειες
το γυναικείο γυμν για να εκφράσει
κάθε είδους αναζητήσεις του. Xωρίς
να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το γυμν σαν ερωτική πρκληση το μεταφράζει σε σύνολο που διακρίνεται
για την ποιτητα του σχεδίου και την
εσωτερικτητα του χρώματος.
Mε τη χρησιμοποίηση παραπληρωματικών θεμάτων διακριτικά πάντα
κατορθώνει να του δίνει συμβολικές
μεταφορικές και άλλες εκφραστικές
προεκτάσεις. Eτσι, με ένα λουλούδι
το κάνει αλληγορία της άνοιξης, με
ένα δρεπάνι του θέρους, με ένα σταφύλι του φθινοπώρου και με ξερά
κλαδιά του χειμώνα. Aλλά σε καμία
περίπτωση δεν είναι τα θεματικά
στοιχεία σο η ρευσττητα των περιγραμμάτων και ο χαρακτήρας του
πάντα συγκρατημένου χρώματος
που μεταβάλλουν το γυναικείο γυμν σε καθαρά ποιητική φωνή.
Mια άλλη χαρακτηριστική προσπάθεια έχουμε με το έργο της Kλειούς
Nάτση (1929) που κατορθώνει να
συνδυάζει παραστατικά και αφηρημένα στοιχεία για να ολοκληρώσει
τις προθέσεις της. Mε ενδιαφέροντα
για λες τις θεματογραφικές περιοχές χρησιμοποιεί μορφοπλαστικ
λεξιλγιο, που ανταποκρίνεται περισστερο για κάθε θέμα και κατορθώνει να δώσει μια ζωγραφική που επιβάλλεται με την πληρτητα και την
εκφραστική της δύναμη. Mε την έμφαση στα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, στην προσωπογραφία και την ιδεαλιστική ανύψωση, στα μυθολογικά και αλληγορικά της θέματα, ένα
περισστερο μικτ λεξιλγιο, συνδυασμ παραστατικών και αφηρημένων τύπων, δίνει έργα που δονούνται απ εσωτερικές δυνάμεις. Tο ιδιαίτερο χαρακτηριστικ της εκφραστικής της γλώσσας είναι πάντα η
έμφαση στις ζωγραφικές αξίες στο
ρλο των τονικών διαβαθμίσεων και
το χαρακτήρα του χώρου, που πλουτίζουν τα έργα της με αμεστητα και
εκφραστική δύναμη.

Bενετούλιας
– Zερβ πουλος

Παύλος Mοσχίδης «Γυμν" γονατιστ"», 1975 (λάδι 45X31 εκ.). O Mοσχίδης
(Kαβάλα 1927) άρχισε να ζωγραφίζει στο εργαστήρι του Π. Pέγκου και εργάστηκε ως βοηθ"ς του σε πολλές τοιχογραφίες. Συνέχισε σπουδές στο εξωτερικ" και εμφανίστηκε με πρώτη έκθεση το 1959. Θεματογραφικά, η πλέον
γνωστή και χαρακτηριστική προσπάθεια του Mοσχίδη είναι το γυναικείο γυμν" στο οποίο δίνει συμβολικές, μεταφορικές και άλλες εκφραστικές προεκτάσεις. «Mια λεπτή νέα γυναίκα, καλή και ευειδής, συνεχώς παρελαύνει – με
παραλλαγές, παντοτειν" "ραμα... Tο γυναικείο κορμί ξαπλώνει στο ντιβάνι ή
σε μπαλκ"νι, ημίγυμνο, απολαμβάνει την μετά το λουτρ" ευεξία. Tο περιβάλλον "νειρο διπλωμένο στ’ "νειρο» σημειώνει για τον Mοσχίδη ο Hλ. Πετρ"πουλος που έγραψε αρκετά κείμενα. H έκδοσή του σε σώμα, μαζί με τα άλλα
για Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες, θα είχε ενδιαφέρον.
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Mια άλλη σημαντική προσπάθεια
έχουμε με το έργο του Λουκά Bενετούλια (1930-1964), καλλιτέχνη που
βασίζεται στην εξωτερική πισττητα,
τα ασκητικά χρώματα και την έμφαση στο ουσιαστικ. Σε χαρακτηριστικές προσπάθειές του, γωνιές της
Θεσσαλονίκης, με κάθε είδους οικοδομήματα, πως και σε νεκρές φύσεις είναι πάντα ένα είδος εσωτερικής μοναξιάς που δίνει τον τνο. Πάντα κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το μελετημένο σχέδιο και η αυστηρή οργάνωση, η προσεκτική απδοση του
χώρου και η αποφυγή των παραπληρωματικών ανεκδοτολογικών τύπων.
Xωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για
την ανθρώπινη μορφή, μας δίνει με
τον αστικ χώρο ακμη και στοιχείο
κοινωνικής κριτικής, την εγκατάλειψη, την απομνωση, το εσωτερικ αδιέξοδο.
Mε τη συνοπτική απδοση του χώρου τα συνήθως βαριά χρώματα και
τον θεματικ ασκητισμ υποβάλλεται μια ατμσφαιρα απαισιδοξη,
που σχετίζεται και με βιωματικά

στοιχεία. Σε μια διαφορετική κατεύθυνση κινείται η ζωγραφική του Σωτήρη Zερβπουλου (1934) που βασίζεται στο συνδυασμ παραδοσιακών
και νέων τάσεων. Eτσι άλλοτε βασίζεται στα αντιθετικά χρώματα του
εξπρεσιονισμού και άλλοτε στα κονστρουκτιβιστικά-κατασκευαστικά
στοιχεία για να δώσει διαφορετικές
καταστάσεις και προσεγγίσεις. Aκμη σε μια σειρά έργων του αξιοποιεί
χαρακτηριστικά της Ποπ Aρτ και σε
άλλα της γεωμετρικής αφαίρεσης με
την έμφαση στον κύκλο και το τετράγωνο για να εκφράσει τον ίδιο
τον δυϊσμ του κσμου. Xρησιμοποιεί επίσης και τις καθαρά πλαστικές
αξίες για να φτάσει σε μια πλαστικοζωγραφική με εξαιρετικές εκφραστικές προεκτάσεις. Mε την καλλιτεχνική του δημιουργία έχουμε πάντα ένα
είδος υπαρξιακής αγωνίας που μεταφέρεται στον θεατή με την αμεστητα και την εσωτερική αλήθεια του
μορφοπλαστικού ιδιώματος.

πρεσιονιστικών τάσεων και προσωπικών τύπων. Aφετηρία της καλλιτεχνικής δημιουργία του Kονταξάκη
είναι το ανθρώπινο σώμα και η ιδιαίτερη προτίμηση στο γυναικείο γυμν
το μορφοπλαστικ του λεξιλγιο βασίζεται στις τονισμένες παραμορφώσεις και τον ακαθριστο χώρο, τα
σύνολά του διακρίνονται για τις περισστερο δραματικές προεκτάσεις
του. Xωρίς να περιορίζεται σε γνωστούς τύπους ο Kονταξάκης χρησιμοποιεί τις τονισμένες παραμορφώσεις με τις διαφορετικές κλίμακες
για τα διάφορα τμήματα του σώματος με εξαιρετικά εκφραστικά αποτελέσματα. Kαι είναι το εξωτερικ
πάθος και η βιαιτητα των μορφών,
που δίνουν στη ζωγραφική του μαζί
με την αντιθετική χρησιμοποίηση
των χρωμάτων και την έμφαση στις
πλαστικές αξίες αμεστητα και εκφραστική δύναμη.

Mαυρομάτης
–Παπανάκος

Στις προεκτάσεις της ζωγραφικής
του Xρήστου Λεφάκη κινείται η ζωγραφική της Iωάννας MανωλεδάκηΛαζαρίδη (1935) που χρησιμοποιεί ένα περισστερο προσωπικ αφηρημένο λεξιλγιο. Στο πλαίσιο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού η ζωγραφική της Mανωλεδάκη διακρίνεται για
την εκφραστική δύναμη του χρώματος και τον επεκτατικ χώρο. Στις
πιο χαρακτηριστικές της προσπάθειες η Mανωλεδάκη δίνει κσμους σε
κίνηση και αναδημιουργία, σε σύνολα που διακρίνονται για τη νευρική
πινελιά, την έμφαση στους μεγάλους
γκους και την έμφαση στο ουσιαστικ.
Mε ιδιαίτερη προτίμηση για τα βαριά περισστερο σκοτεινά χρώματα
η ζωγραφική της επιβάλλεται με τη
στιβαρτητα και τη δύναμη υποβολής της εκφραστικής της γλώσσας.
Λογοτέχνης και ζωγράφος, κριτικς
της τέχνης και δημιουργς με πολλά
ενδιαφέροντα ο Kώστας Λαχάς
(1936) μας έχει δώσει μια ζωγραφική
που βασίζεται στην αυστηρή οργάνωση, τα ασκητικά χρώματα, τη σχηματοποίηση των μορφών και την έμφαση στο ουσιαστικ.
Mε βασικά θέματα, πουλιά, πλοία,
πρτες και ανθρώπινες μορφές επιδιώκει και κατορθώνει να επιβάλλει
το τυπικ στο ειδικ και το καθολικ
στο ατομικ. Mε τη μνημειακοποίηση
των μορφών και την ασκητικτητα
του χρώματος κατορθώνει να δώσει
το εσωτερικ περιεχμενο και το
διαχρονικ χαρακτήρα των θεμάτων
του. Στην ίδια γενιά ανήκουν η Kαίτη
Θεοδώρου και η Kαίτη Σταυρούδη
για τις οποίες μας λείπουν βιογραφικά στοιχεία, πως μας λείπουν και
για άλλους δημιουργούς της ίδιας
γενιάς.

Πολυτεχνίτης ο Στέλιος Mαυρομάτης (1930) ασχολείται περισστερο
με τη ζωγραφική αλλά μας έχει δώσει και έργα στη γλυπτική με τη χρησιμοποίηση του μετάλλου κυρίως.
Eνα απ τα καθοριστικά χαρακτηριστικά της ζωγραφικής του γλώσσας
είναι η απασχλησή του με το θέμα
τρένο και σιδηροδρομικς σταθμς,
με το οποίο μεταφέρει στον θεατή
παιδικά βιώματα και προσωπικές συναντήσεις. Mε τα σταματημένα τρένα και τους έρημους σιδηροδρομικούς σταθμούς, τα σήματα και τις σιδηροτροχιές δεν εκφράζεται μνο
μια μνιμη τάση φυγής αλλά και μια
εντύπωση αδιεξδου. Aλλά κοντά σ’
αυτά ή και μαζί με αυτά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο και μας δίνει
και σύνολα στα οποία σημαντικ ρλο παίζει και η σινοϊαπωνική καλλιγραφία. Eτσι, σε πολλές απ τις τελευταίες προσπάθειές του έχουμε
μια ζωγραφική με καθαρά ποιητικές
προεκτάσεις. Tοπιογράφος περισστερο ο Φώνης Zογλοπίτης (1930) δεν
περιορίζεται σε μια απλή μεταφορά
της οπτικής πραγματικτητας στη
ζωγραφική του.
Eπιχειρεί και κατορθώνει στις πιο
χαρακτηριστικές του προσπάθειες
να μεταφέρει στον θεατή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το εσωτερικ
περιεχμενο του φυσικού χώρου.
Kαι είναι περισστερο τα τοπία της
Xαλκιδικής τα οποία έχει βιώσει και
τα οποία δίνει με μια περιορισμένη
σχηματοποίηση και με την έμφαση
στο τυπικ που πλουτίζουν με εξαιρετικές εκφραστικές προεκτάσεις τη
ζωγραφική του. Eτσι έχουμε μια καθαρά ποιητική μετάπλαση της αντικειμενικής πραγματικτητας, που
βασίζεται στις τονικές διαβαθμίσεις,
τη μελετημένη οργάνωση και το
συνδυασμ σχεδιαστικών και χρωματικών αξιών. Σε πολλές περιπτώσεις
τα τοπία του Zογλοπίτη προδίνουν
την εσωτερική επαφή και την αγάπη
του για τα θέματα που ζωγραφίζει.
Σε μια διαφορετική κατεύθυνση μας
μεταφέρει η ζωγραφική του Πάνου
Παπανάκου (1930) που ενδιαφέρεται
περισστερο για τον αστικ χώρο.

Mανωλεδάκη – Λαχάς

Σωτήρης Zερβ"πουλος «Xωρίς τίτλο» 1984 (μικτή τεχνική – κολάζ 120X90 εκ.
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). Mαθητής του Λεφάκη ο Zερβ"πουλος,
κινήθηκε στις σύγχρονες αναζητήσεις για να καταλήξει στον αφηρημένο εξπρεσιονισμ", κάνοντας «μικτή τεχνική».

Σπίτια και καταστήματα, γραφικές
γωνιές και γνωστές γειτονιές είναι
συνήθως τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Kαι έχει πάντα σαν αφετηρία του την αντικειμενική πραγματικτητα την οποία δίνει με ενέργεια
και εκφραστική αλήθεια.
Παρεμβάλλει σε πολλές περιπτώσεις και την ανθρώπινη μορφή έντονα σχηματοποιημένη για να δώσει και κάτι απ την ίδια την ιδιαίτερη ατμσφαιρα των θεμάτων
του. Mε τη μελετημένη οργάνωση
και το εξαιρετικ σχέδιο, τα συγκρατημένα και συνεργαζμενα
χρώματα και τη συνοπτική απδοση του χώρου δίνει σύνολα που δεν
αφήνουν αδιάφορο τον θεατή με
την εσωτερικτητα και την εκφραστική τους αλήθεια. Mια άλλη χαρακτηριστική περίπτωση έχουμε με
τον K. Δημητριάδη (1931) που έχει
ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη γιγαντοαφίσα και τη σκηνογραφία.
Πρκειται για έναν καλλιτέχνη
στον οποίο είναι φανερή η απασχλησή του με τη γιγαντοαφίσα και στη
ζωγραφική του και ο οποίος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα τσο με την ανθρώπινη μορφή σο και ειδικά με το
ανθρώπινο πρσωπο. Mε τη σχηματοποίηση και την αποσπασματικοποίηση μερικές απ τις πιο χαρακτηριστικές του προσπάθειες παρουσιάζονται σαν εικνες της απαισιοδοξίας. Mε συχνά παρεμβολή παραπληρωματικών θεμάτων, ακμη και η ανθρώπινη μορφή κερδίζει και νέες ει-

καστικές προεκτάσεις, με κυρίαρχο
έναν περισστερο απαισιδοξο λιγτερο ή περισστερο τνο.

Γουναρίδης
– Kονταξάκης
Στους Bορειοελλαδίτες ζωγράφους αν και ζει πολλά χρνια τώρα
στην Aθήνα ανήκει και ο Δανιήλ Γουναρίδης (1934) ένας απ τους πιο
σημαντικούς δημιουργούς αυτής
που θα μπορούσαμε να πούμε οικολογικής διάστασης στη νεοελληνική
τέχνη. H ζωγραφική του Γουναρίδη
που μπορεί να βρει μια θέση στο
πλαίσιο ενς καθαρά προσωπικού
σουρεαλισμού, διακρίνεται για την
οξύτητα του σχεδίου, τον προβληματο–χώρο και τη δύναμη υποβολής
του χρώματος. Σε χαρακτηριστικά
σύνολά του πως αυτά της τσιμεντοποιημένης Aθήνας με τα σταχτιά
οικοδομήματα, την απουσία ανθρώπινης μορφής και την έμφαση στο
ουσιαστικ, συνδυάζεται κριτική διάσταση και οικολογική συνείδηση.
Aνάλογα στοιχεία έχουμε και σε άλλες σειρές του με το νέφος των πλεων, τους γκους των απορριμμάτων έχουμε τα ίδια στοιχεία. Πάντως
δεν είναι τσο τα θεματικά στοιχεία
σο η ποιτητα του σχεδίου και η
δύναμη υποβολής του χρώματος μαζί με το σκπιμα ακαθριστο χώρο,
που πλουτίζουν με κάθε κατηγορίας
εκφραστικές προεκτάσεις τη ζωγραφική του. Mε τον Γιώργο Kονταξάκη
(1935) έχουμε ένα καλλιτέχνη εξ-

Kαλλιτέχνες 1940–44
Λίγα λγια μπορούν να προστεθούν και για καλλιτέχνες της εποχής
του πολέμου και της κατοχής, δηλαδή της περιδου 1940–1944. Σ’ αυτούς ανήκουν δημιουργοί σαν τον
Aλέξανδρο Iσαρη (1941), εξαιρετικ
σχεδιαστή που κινείται στο κλίμα ενς προωπικού παραμορφωτικού
σουρεαλισμού με εξαιρετικές εκφραστικές προεκτάσεις. O AπστοΣυνέχεια στην 20ή σελίδα
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Kώστας Λαχάς. Eργο (μικτή τεχνική 100X70 εκ.) απ" τον κύκλο «Mετείκασμα
Mεταίσθημα», 1994. «Γοητευτικά αινιγματικ"ς ο Kώστας Λαχάς, κυρίαρχος
μιας αισθησιακής χρωματικής υπεροπλίας, παρ"τι ιδιαίτερα λιτ"ς, έως ασκητικ"ς, θα έλεγα, στη χρήση των εκφραστικών του μέσων, αυτοαναιρούμενος
"χι για λ"γους εντυπωσιασμού, αλλά για να μπορεί να γονιμοποιεί αποτελεσματικά τις εσωτερικές του αμφιβολίες, ενίοτε κρυφ"ς "χι απ" κρυψίνοια,
αλλά απ" σεβασμ" στη δημ"σια παρουσία, εκ φύσεως καρτερικ"ς, πορεύεται
μ"νος "πως αρμ"ζει σε αυτοφυείς ποιητικές ιδιοσυγκρασίες, ανάμεσα στον
έρωτα της δημιουργικής ζωής και στην έσχατη αγωνία υπέρβασης του θανάτου σαν αμετάκλητο, τελεσίδικο γεγον"ς» σημειώνει εύστοχα ο ιστορικ"ς
τέχνης Nahiko Kitashi του Πανεπιστημίου του T"κιο.

Kώστας Λούστας «Δημήτρης Θέμελης», 1982. (122X92 εκ. Συλ. Δ. Θέμελη). O
Λούστας, "πως έχει επισημανθεί, θυμίζει στα τοπία του τους μεταϊμπρεσιονιστές υπαιθριστές ενώ στα πορτρέτα του υπάρχει έμφαση των εξπρεσιονιστικών στοιχείων. Για το τελευταίο θέμα έχει γίνει σχετική έκθεση: 80 + 1 πορτρέτα προσωπικοτήτων της Θεσσαλονίκης.
Συνέχεια απ" την 19η σελίδα

Φώνης Zογλοπίτης «Aπ"βραδο», 1986. (60X79 εκ., Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης). O Zογλοπίτης είναι ανάμεσα
στους καλλιτέχνες που αντλεί θέματα απ" το αστικ" και υπαίθριο περιβάλλον της Xαλκιδικής. Oπως έχει τονιστεί, η
ζωγραφική του είναι ιδι"μορφα ρεαλιστική με χαρακτηριστικ" την αφαίρεση στοιχείων ζωής.
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λος Kιλεσσπουλος (1942) με έργα
στο πλαίσιο της λυρικής αφαίρεσης
και της αφηρημένης τοπιογραφίας
με το καθαρά ποιητικ περιεχμενο
του χρώματος και την ποιτητα της
εκφραστικής του γλώσσας.
O Aγγελος Pαζής (1943) με χαρακτηριστικές προσπάθειες στις προεκτάσεις της μεταφυσικής ζωγραφικής με τον προβληματικ και πολυδιάστατο χώρο και τα λυρικά στοιχεία
του χρώματος. O Σάββας Kωνσταντινίδης (1943) με τον θαυμάσιο συνδυασμ σχεδιαστικών και χρωματικών αξιών, που πλουτίζουν με καθαρά ποιητική φωνή τη ζωγραφική του.
Για ποιον έχει χι μνο παρακολουθήσει και μελετήσει αλλά και ζήσει την πορεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του βορειοελλαδικού χώρου, ,τι κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ο πλούτος των αναζητήσεων
και ο χαρακτήρας των διατυπώσεών
της. Eίναι η πολλαπλτητα και ο εσωτερικς δυναμισμς των προσπαθειών της και οι προσωπικές κατακτήσεις των δημιουργών της.
Πρκειται ουσιαστικά για στοιχεία
που διαπιστώνονται και στις εργασίες των καλλιτεχνών που ακολουθούν, σων έρχονται στον κσμο μετά το 1945, που δεν αφήνουν καμιά
αμφιβολία για το μέλλον της. Γιατί
αυτή χι μνο έχει δώσει πολλά αλλά
και υπσχεται πολύ περισστερα.

Tέτα Mακρή. «Eσωτερικ» 1982 (ακρυλικ, 58x48 εκ.

Ξάνθιππος Bύσιος. «Φωτοσχέδιο», 1984 (φωτογραφία 60x50 εκ.).

H νετερη γενιά
Aναζητήσεις, επιλογές και χαρακτηριστικά των νετερων καλλιτεχνών της πλης
Tου Eμμανουήλ Mαυρομμάτη
Kαθηγητή Iστορίας της Tέχνης
στη Σχολή Kαλών Tεχνών του AΠΘ

TA XAPAKTHPIΣTIKA των εργασιών
της νετερης γενεάς των καλλιτεχνών που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του εικαστικού περιβάλλοντος
της Θεσσαλονίκης φαίνονται, με την
απσταση του χρνου, να συνοψίζονται σε μια κατ’ εξοχήν έρευνα των
διεθνών χαρακτηριστικών της εικαστικής γλώσσας. Aυτά τα χαρακτηριστικά στη Θεσσαλονίκη θα είναι προσανατολισμένα στις μέρες μας, στις
περιοχές του «αντικειμένου», των
«επεμβάσεων» στους δημσιους χώρους, των «κατασκευών» και της
«τεχνολογίας». Aλλά εξυπακούεται
τι πρκειται για μια ιδιαίτερη εικαστική επιλογή της οποίας δεν θα συναντηθούμε πουθενά, σε άλλη γεωγραφική περιοχή της ελληνικής επικράτειας, μια τση πυκντητα προς
αυτές τις κατευθύνσεις – και τση εξειδίκευση. Ωστε για τον συγγραφέα
αυτής της παρουσίασης να προέχει
κυρίως το είδος των επιλογών των
καλλιτεχνών αυτής της πλης κατά
την εκτίμηση της φυσιογνωμίας της
και λιγτερο η ενδεχμενη θεματική
ή η μορφολογική συγγένεια ανάμεσα
Συνέχεια στην 22η σελίδα

Eλλη Xρυσίδου. «Πολύπτυχο με κατασκευές», 1994 (λεπτομέρεια, μικτή τεχνική 360x140x5 εκ.).
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Γιάννη Σβορώνου, του Γιώργου Παραλή και του Λουκά Bενετούλια, θα
συμπληρώσουν αυτά τα προκαταρκτικά χρνια της προετοιμασίας του
σύγχρονου κλίματος ήδη απ τα τέλη της δεκαετίας 1960 και με επίκεντρο τη δεκαετία 1970, είτε με την
έμφαση προς την αφαίρεση είτε με
την έμφαση προς τη φωτογραφική
ρεαλιστική απεικνιση. Ωστε καταλήγοντας να οδηγηθούμε στην οριακή εξέλιξη αυτών των ιδεών σε καλλιτέχνες πως ο Φώνης Zογλοπίτης
(1930), ο Σωτήρης Zερβπουλος
(1934) και ο νετερος Aπστολος Kιλεσσπουλος (1942), στο μεταίχμιο
των δύο γενεών. Oι εργασίες τους
θα είναι ως προς τον πρώτο αναλυτικές, ως προς τον δεύτερο αφαιρετικές και ως προς τον τρίτο θα είναι επεμβάσεις (και οργανώσεις) του
χρώματος μέσα στο χώρο.

Συνέχεια απ την 21η σελίδα

σε εργασίες οι οποίες θα έπρεπε ττε να ανήκουν και σε ομοιογενές είδος. Aυτή εξάλλου η διαφοροποίηση
στα είδη εκφράζει και την ανησυχία
την οποία διαισθάνεται ο κάτοικος
αυτής της πλης σχετικά με την αναγκαιτητα ενς διεθνούς προσανατολισμού, πως και ο ίδιος αυτς
προσανατολισμς είναι ιδιαίτερα εγκατεστημένος στις εργασίες των
νετερων καλλιτεχνών, οι οποίοι
πράγματι έχουν επιλέξει τον «μοντερνισμ» ως μια αναγωγή στις μεθοδολογίες των καλλιτεχνικών εκφράσεων και λιγτερο στις μορφολογικές καταλήξεις τους.

Πρδρομοι
Aλλά θα προσθέσουμε τι λες
αυτές οι μεθοδολογικές καταλήξεις
των καλλιτεχνών των νετερων γενεών στη Θεσσαλονίκη –δηλαδή των
καλλιτεχνών που γεννήθηκαν κυρίως μετά το 1945– δεν θα είχαν ίσως την ευχέρεια να εκδηλωθούν
και να αναπτυχθούν με τση έμφαση
στην εποχή μας, αν δεν είχαν προηγηθεί ορισμένες εικαστικές έρευνες
ενς ευρύτερου εθνικού ενδιαφέροντος τις οποίες η ελληνική καλλιτεχνική ιστορία έχει ήδη εντάξει στο
πργραμμά της – και οι οποίες για
τους νετερους υπήρξαν το μορφοπλαστικ και το εννιολογικ πλαίσιο.
Θα είναι, λοιπν, αναγκαίο να αναφερθούμε τσο στις πρωτοπρες,
για την εποχή τους, εργασίες του Nίκου Σαχίνη (1924-1989) σο και σε εκείνες του Xρήστου Λεφάκη (19061968) απ τις οποίες οι πρώτες είχαν
ως αντικείμενο τη χειρονομιακή, την
άμορφη επεξεργασία των υλών.
Aλλες εργασίες, πως εκείνες του

Tο ελληνικ «Mιλάνο»

Παναγιώτης Tανιμανίδης. «Eλαστικ τοπίο, η Eλλάδα στα σωσίβια» 1992, (λαστιχάκια, σίδερο, σαμπουάν, 215x150x18 εκ.).

Aυτά είναι σχετικά με την ερμηνεία του ιστορικού καλλιτεχνικού
περιβλήματος το οποίο έχει την ιδιτητα, στη Θεσσαλονίκη, να είναι αναγνώσιμο με ευκρίνεια και να χαρακτηρίζεται απ σαφείς τάσεις. Eιδικά
το πλεονέκτημα αυτής της καλλιτεχνικής συνθήκης στη Θεσσαλονίκη
είναι τι λγω ενς πρωταρχικού
διεθνισμού των καλλιτεχνών στις ιδέες, πραγματοποιήθηκε εκεί μια ισχυρή συμπύκνωση αυτών των ιστορικών τάσεων στην παραγωγική καλλιτεχνική διαδικασία και αναγνωρίζουμε στην πράξη, σ’ αυτήν την πλη, την ίδια διαδοχή της λογικής της
καλλιτεχνικής εργασίας των σύγχρονων χρνων, που θα συναντήσουμε
αλλού και μάλιστα με μια ανάλογη
έμφαση. Kαι καθώς συνέβαλε σ’ αυτ το πεδίο αφ’ ενς μια σημαντική
ανάπτυξη απ την πλευρά της δημιουργίας νέων εκθεσιακών χώρων τα
τελευταία χρνια (μετά τον μαρασμ, προς αυτήν την κατεύθυνση,
των τελών της δεκαετίας 1980) και
αφ’ ετέρου συνέβαλε επίσης η προ
δεκατριών ετών δημιουργία της Σχολής Kαλών Tεχνών στο Aριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο, είναι προβλεπμενο
τι τα επμενα χρνια θα μπορεί να
σημειωθεί στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ ενδιαφέρον φαινμενο εικαστικής άνθησης – απ την πλευρά της
παραγωγής και της διάδοσης. Mε λίγη θέληση, θα είχε ίσως η Θεσσαλονίκη και τις προϋποθέσεις για να γίνει πράγματι το ελληνικ «Mιλάνο»
στις εικαστικές τέχνες –δηλαδή ως
προς τις πιο ριζοσπαστικές και νέες
τάσεις– σε σεμνή αναλογία προς το
κέντρο των τεχνών της βορείου Iταλίας.

Mετακίνηση

Γιώργος Kουβάκις «Xωρίς τίτλο» 1989 (ακρυλικ 150x200 εκ.).
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Θα παρατηρηθεί, λοιπν, σε ,τι αφορά το είδος των καλλιτεχνικών επιλογών, τι θα διαπιστωθεί στη
Θεσσαλονίκη μια μετακίνηση απ τις
αφαιρετικές τάσεις προς τις πιο συγκεκριμένες, σο περισστερο απομακρυνμαστε απ τους καλλιτέχνες που γεννήθηκαν γύρω στο 1945
–και ως παραδείγματα θα αναφέρουμε την Πέννυ Δίκα–Kορνέτη (1945),
τον Παύλο Bασιλειάδη (1946), τον
Γιώργο Kουβάκι (1946), τον Nίκο
Mπαχαρίδη (1946, αφαιρετικές γλυπτικές τάσεις), τον Γιάννη Mαβίδη

(1947), τον Σωτήρη Mουστάκα (1947),
αλλά και πολλούς άλλους στην περιφέρεια αυτών των χρνων πως είναι ο Δημήτρης Γραμματικς (1949),
ο Γιώργος Σιώζος (1949) και ο Γιώργος Aπτσος (1951). Στους καλλιτέχνες αυτούς η αφαίρεση στη ζωγραφική συνιστά την κατ’ εξοχήν οργανωτική δομή της εικνας –τη γενική
συστηματική κατεύθυνση– και ακολουθεί μια σχεδν κλασική ανεικονική διαδικασία κατά την ανάπτυξη αυτών των ιδεών, με παρεισφρήσεις μως σε ορισμένους καλλιτέχνες, συγκεκριμένων και παραστατικών στοιχείων. Παράλληλα μως, ένα ρεύμα
αναπαραστατικ και εκφραστικ θα
συμβιώσει με τους προηγούμενους
καλλιτέχνες και θα περιλάβει τον
Aπστολο Bέττα (1945), τον Kώστα
Ξανθπουλο (1950), του οποίου η εργασία αντιπροσωπεύει τη σχεδιαστική αναπαραστατική προσέγγιση του
χρώματος, τη Mαίρη Kυριαζοπούλου
(1950), η οποία εργάζεται παραστατικά και χειρονομιακά, τον Γιάννη
Bούρο (1953), με κατεύθυνση την
παραμορφωτική σχεδιαστική παράσταση, τη Pηνιώ Mουρέλου (1952) σε
αφηρημένες και σε παραστατικές
χρωματικές οργανώσεις, τον Kώστα
Kαραν (1952), του οποίου οι εργασίες συνίστανται σε «υλικολογικές»
αφηρημένες και εικονικές παραστάσεις, τον Γιώργο Xατζάκη (1945, υλικολογικές αφαιρέσεις), τον Παναγιώτη Kουκουβίτη (1956, παραστατικές
αφαιρέσεις), τη Mαρία Παρασίδου (;),
τη Γεσθημανή Σεφεροπούλου (1956,
εξπρεσιονιστικές χρωματικές οργανώσεις), την Tέτα Mακρή (1945), με
εργασίες αναφερμενες σε εννοιολογικές προσεγγίσεις παραστάσεων
τοπίων, τον Bασίλειο Παυλή (1956),
με ημι–αναπαραστατική γλυπτική,
τον Γιώργο Iωαννίδη (1956, ζωγραφικς, φωτογραφικς ρεαλισμς) και
τέλος, τη Θεανώ Σκαρλάτου (1960),
τον Kώστα Nτιο (1958) και τον Eκτορα Mαυρίδη (1958) του οποίου η εργασία συνίσταται σε επεξεργασίες υλών και συνδέεται ως εκ τούτου με
τις τάσεις που προσδιορίζονται απ
τη μεθοδολογία της καλλιτεχνικής
εργασίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα επισημάνουμε ορισμένες αξιλογες
εργασίες των οποίων θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τι το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μελέτες και αναλύσεις που θα διεκδικούσαν να ξεπεράσουν την αντιπαλτητα της αφαίρεσης και της αναπαράστασης. Θα
χρειαστεί μως επίσης να επισημανθεί το γεγονς τι οι ικαντητες των
εικαστικών καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης και της ευρείας περιφέρειας
του βορειοελλαδικού χώρου δεν αντικατοπτρίζονται ασφαλώς μνο σε
αυτές τις συγκεκριμένες καλλιτεχνικές τάσεις, αλλά και σε μια θεωρητικτερη περιοχή, η οποία και θα αδικηθεί αν επιχειρήσουμε να την εντάξουμε σε συγκεκριμένα εικαστικά ρια. Θα επισημάνουμε μάλιστα ορισμένες εργασίες με ενδιαφέροντα
που πλησιάσουν τις εννοιολογικές απασχολήσεις χειρισμών και χρήσεων
του χρώματος του Δημήτρη Λιολπουλου (1957), του Iορδάνη Στυλίδη
(1959), του Σώτου Zαχαριάδη (1960),
πως και της Mάνιας Zιώγα (1960),
καθώς και τις απασχολήσεις διαδικαΣυνέχεια στην 24η σελίδα

Δημήτρης Ξνογλου. «Tο σκοτειν πρσωπο της αγάπης» 1983. (Mικτή τεχνική 120x140 εκ. Δημοτική Πινακοθήκη
Θεσσαλονίκης).

Aρης Προδρομίδης. «Teatro del Mondo» 1993-94 (εγκατάσταση, άμμος, χρώμα σκνη, λάδι – φωτιά, καθρέφτες, διάμετρος 650 εκ.).
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Γιώργος Tσακίρης. «Xωρίς τίτλο» (μέταλλο, κερί, σαλιγκάρι, 45x45 εκ., Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης).
Συνέχεια απ την 23η σελίδα

στικής χρήσης των υλικών της Iωάννας Kαζάκη (1960), του Nίκου Kρυωνίδη (1963), του Σταύρου Παναγιωτάκη (1963) και θα επισημάνουμε επίσης τον Θάνο Kαρώνη (1960) και τη
Σοφία Παπαδοπούλου (1967). Πολλοί
άλλοι ενδιαφέροντες καλλιτέχνες αντιπροσωπεύουν τις νέες τάσεις και
θα αναφερθούμε στον Θανάση Kαραμήτα (1949), καθώς και στον κριτικ χαρακτήρα της διηγηματικής ζωγραφικής του Δημήτρη Φράγκου
(1954).

Διαφορετικοί
μεταξύ τους

Στέργιος Tσιούμας. «Zευγάρι» 1996 (σίδερο, ύψος 185x60 εκ. διάμετρος).
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Aλλά η κατάληξη αυτής της ανάλυσης θα χρειαστεί να υποδείξει ορισμένα ειδικά ενδιαφέροντα των οποίων τις εικνες θα μας τις δώσουν
οι εργασίες καλλιτεχνών διαφορετικών μως μεταξύ τους, τσο σο και
τα αντικείμενα επεξεργασίας που
τους απασχολούν. Aρχικά, θα επισημανθούν οι καλλιτέχνες των τεχνολογικών τάσεων πως είναι ο Ξάνθιππος Bύσσιος (1947) και ο Aρης Γεωργίου (1951) των οποίων οι προτιμήσεις έχουν στραφεί απ πολλά χρνια προς την κατεύθυνση, ο πρώτος
της ολογραφίας και ο δεύτερος των
φωτογραφικών επεμβάσεων. Σε μια
σχετική περιοχή εργάζεται εξάλλου ο
Aρης Προδρομίδης (1947) με «επεμβάσεις» και «εγκαταστάσεις» που
χρησιμοποιούν την παρεμβολή της
τεχνολογίας (το νέον, τη φωτογραφία, τα βιομηχανικά υλικά) σε μια κριτική ανάλυση και κριτική αναδιάρθρωση του χώρου. Tέλος, στην περιοχή της κατασκευής και της συναρμολγησης των βιομηχανικών υλικών
θα επισημανθεί ο Γιώργος Mκαλης
(1953), ενώ ο Στέργιος Tσιούμας
(1954) έχει επιδείξει σε διαδοχικές
εκθέσεις και επεμβάσεις την ικαντητά του να συνδυάζει και να επεξεργάζεται ύλες, σε σχέσεις αντικειμένων και χώρου. Tέλος, ένας απ τους

καλλιτέχνες των «εννοιακών προεκτάσεων» των υλικών της τεχνολογίας είναι ο Παναγιώτης Tανιμανίδης
(1957), του οποίου οι εργασίες επιδεικνύουν μια σαφή θέση κοινωνικής
κριτικής και κριτικής γλωσσολογικής
έρευνας και θα προσθέσουμε εκεί
και κάποιο ενδιαφέρον προς τη ζωγραφική χρησιμοποίηση της τεχνολογίας απ την άμορφη ζωγραφική
της Aγγελικής Σιάμου (1958).

Tων επεμβάσεων
Aπ την πλευρά της ζωγραφικής
θα είχε ενδιαφέρον να αναφερθούμε
στον Mανώλη Γιανναδάκη (1954),
του οποίου η εμπειρία της χαλκογραφίας ενισχύει τις ζωγραφικές
του, συστηματικά «φωτογραφικές»
ως προς το ύφος και ιδιαίτερα προοπτικά δομημένες, εργασίες και στον
Ξενή Σαχίνη (1954), ο οποίος επίσης
προερχμενος απ την περιοχή της
ξυλογραφίας σε συνδυασμ προς τις
ζωγραφικές εμπειρίες οδηγείται σε
κατασκευές και σε συναρμολογήσεις
εκτυπώσεων, υλικών και ζωγραφικών επεμβάσεων. O Στέλιος Σκούλος (1952) εξάλλου, με ιδιαίτερη ανήσυχη τοποθέτηση ως προς τις
σχέσεις της ζωγραφικής και των υλικών, έχει προβεί σε ενδιαφέρουσες
χειρονομιακές και υλικολογικές επεμβάσεις και ο Iορδάνης Pουμελιώτης (1956) έχει εξίσου πραγματοποιήσει πολύπλευρες έρευνες και εργασίες χειρονομιακών συμπεριφορών,
εξαιρετικά εντατικές και συνεπείς
στην ιδεολογία της αυθρμητης, αλλά και προγραμματικής οργάνωσης.
Θα καταλήξουμε αυτήν την παρουσίαση με τη μινιμαλιστική, αυθρμητη γραφή του Στέλιου Kουπέγκου
(1954), με την ερευνητική εργασία με
ύλες, με αντικείμενα και με ενέργειες του Δημήτρη Ξνογλου, (1949), με
τις επεμβάσεις στο φυσικ περιβάλλον του Γιώργου Tσακίρη (1955), με
τις επεμβάσεις και τις δράσεις του
Θανάση Xονδρού (1953) και της Aλεξάνδρας Kατσιάνη (1954), τις εκφρα-

Pηνιώ Mουρέλου. «Tο άλογο σε δύο λωρίδες» 1990 (ακρυλικ σε χαρτί 84x61
εκ. Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης).

Σταύρος Παναγιωτάκης. «Mορφή» 1993 (μικτή τεχνική 89x56 εκ., Δημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης).

Oλγα Σταυρίδου. «Aπ’ τα τείχη της Θεσσαλονίκης» (λάδι 60x80 εκ., συλλογή IANOΣ).

στικές κατασκευές με ύλες της
Eλλης Xρυσίδου, (1956), με το ευρηματικ έργο του Γιώργου Λαζγκα
(1945) και με την άμορφη ζωγραφική
του Γιάννη Φωκά (1951).
Aλλά ο συγγραφεύς αυτής της παρουσίασης θα ήθελε με το τέλος της
να αναφερθεί σε μερικά απ τα νέα
πρσωπα της εικαστικής ζωής που έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν
στη Θεσσαλονίκη και είναι πρώην
φοιτητές του στη Σχολή Kαλών Tεχνών του Aριστοτελείου. Θα σημειω-

θούν τα ονματα για την ιστορία: Φίλιππος Mάνος (1959), Iωάννα Aσσάνη (1963), Bάλια Δαβράδου (1969),
Φωτεινή Διαμαντίδου (1960), Eλένη
Θεοφυλάκτου (1957), Kώστας Kουτρουμπής (1957), Zαχαρίας Kουμπλής (1957), Γεράσιμος Kαραντινς
(1966), Nίκος Mπλιάτκας (1962), Nάσος Xαλκίδης (1960), Γιάννης Kαψιδάκης (1957), Aνέτα Σπανουδάκη
(1960), Στυλιανς Nτέξης (1961), Δημήτρης Tαντανζης (1962), Mαρία
Xαντέ (1954) κ.ά.

Πένυ Δίκα – Kορνέτη. «Xωρίς τίτλο» 1993 (μικτή τεχνική 150x 122 εκ.).
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Xαράκτες, σκηνογράφοι, γραφίστες
H καλλιτεχνική χαρακτική και οι τομείς σκηνογραφίας και γραφικών τεχνών στην πλη της Θεσσαλονίκης
Tης Kάτιας Kιλεσοπούλου
Iστορικού της Tέχνης

H XAPAKTIKH, ως ιδιαίτερος εικαστικς τομέας, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον μάλλον μικρού αριθμού
Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών, που,
στο σύνολ τους, αν εξαιρέσουμε
τον Nίκο Nικολαΐδη, ανήκουν στην
κατηγορία ζωγράφων – χαρακτών.
Tο γεγονς οφείλεται στη μακρχρονη έλλειψη Σχολής Kαλών Tεχνών στην πλη, που σ’ ένα βαθμ αναπληρώθηκε ως ανάγκη απ το
Σπουδαστήριο Eικαστικών Tεχνών
της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ,
αλλά και στις δυσκολίες κάμψης δαπανών που συνεπάγεται η οργάνωση
ενς εργαστηρίου χαρακτικής. Mε
την ίδρυση της ΣKT και παρά την έμπρακτη αγάπη και στήριξη του τομέα απ άξιους καλλιτέχνες (καθηγητής Γ. Mήλιος, EEΠ Ξ. Σαχίνης, M.
Γιανναδάκης, Δ. Φράγκος) δεν προκλήθηκε η αναζωογνηση στο βαθμ
που αναμενταν, λγω εγγενών
προβλημάτων της Σχολής.
Aπ ενημερωτική και εκπαιδευτική
άποψη είναι σημαντική η συμβολή
των εικαστικών φορέων της πλης
στην προβολή της χαρακτικής με εκθέσεις κυρίως ομαδικές αλλά και ατομικές. Eτσι στους ετήσιους προγραμματισμούς π.χ. της Δημοτικής
Πινακοθήκης, του Bαφοπουλείου
Πνευματικού Kέντρου, του Bελλίδειου, του Mακεδονικού Mουσείου Σύγχρονης Tέχνης, της Mακεδονικής
Kαλλιτεχνικής Eταιρείας «Tέχνη»,
της Mικρής Πινακοθήκης «Διαγώνιος», των ξένων Iνστιτούτων και
των γκαλερί, δεν παραλειπταν η χαρακτική, ενώ οι συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης και προπαντς
της «Tέχνης» MKE, με περιοδεύουσες εκθέσεις και διαλέξεις συνέβαλαν στη γνωριμία του ευρύτερου
κοινού της περιφέρειας με τη νεοελληνική χαρακτική αλλά και τους Eυρωπαίους δημιουργούς.

Pέγκος
O Πολύκλειτος Pέγκος (1903
–1985) μαθητής του Δ. Γαλάνη (Παρίσι 1930–35) πρωτοπαρουσιάζει χαρακτικά του στη Θεσσαλονίκη το 1935,
στην αίθουσα της Eμπορικής Λέσχης. Πρκειται για τις περίφημες 21
ξυλογραφίες σε ρθιο ξύλο, με θέμα
το Aγιον Oρος που είχε εκδώσει την
προηγούμενη χρονιά στο Παρίσι με
πρλογο του Kάρολου Nτιλ. Eκτοτε
ο Pέγκος, αληθινς μάστορας της
ξυλογραφίας, συμμετέχει τακτικά σε
μεγάλες εκθέσεις χαρακτικής του εξωτερικού και περιλαμβάνει σχεδν
πάντα στις εκθέσεις του στην Aθήνα
και στη Θεσσαλονίκη χαρακτικά με
θέματα το γυναικείο γυμν, τοπία, ιδίως της Xαλκιδικής, βυζαντινά μνημεία κ.α., μια παραγωγή που αναπτύχθηκε σε εντητες αριθμώντας 70
περίπου έργα. O μαθητής του Kεφαλληνού Γεώργιος Mσχος (1906
–1990), κατά τη διάρκεια της παρα-
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Πολύκλειτος Pέγκος. «Mονή Σίμωνος Πέτρας», ξυλογραφία σε ρθιο ξύλο,
1934. Πρκειται για μια απ τις 21 ξυλογραφίες του Pέγκου με θέμα το Aγιον
Oρος. Eκτς απ ζωγραφική, ο Pέγκος παρακολούθησε και χαρακτική στο
εργαστήρι του Δημ. Γαλάνη (Παρίσι 1930–35). Tο 1935, επιστρέφοντας στη
Θεσσαλονίκη, τις παρουσίασε σε έκθεση. Eνα χρνο νωρίτερα τις είχε εκδώσει στο Παρίσι σε λεύκωμα, με πρλογο του Kαρλου Nτιλ. O Pέγκος αριθμεί
γύρω στα 70 χαρακτικά. (Φωτ. απ την έκθεση με τίτλο «Aγιον Oρος», 1–30
Aπρ. ’97, «Yάκινθος», Aθήνα).

μονής στη Θεσσαλονίκη –δίδαξε στο
Kολέγιο Aνατλια– παρουσιάζει επίσης ξυλογραφίες του σε ομαδικές
εκθέσεις, έργα που διακρίνονται για
τη θεματική ποικιλία και τη σχεδιαστική τους καθαρτητα. O Γεώργιος
Δούκας (1924) μαθητής του Kεφαλληνού επίσης, απ τους πιο σεμνούς
και σταθερούς μέχρι σήμερα συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης (ξυλογραφία σε ρθιο και πλάγιο ξύλο,
ποικίλες τεχνικές χαλκογραφίας), με
θέματα ελεύθερο–αστικ τοπίο, Aγ.
Oρος, γυναικεία μορφή, εντητες
πορτρέτων, λουλουδιών, γεφυριών
κ.ά., είναι γνωστς σ’ ένα πιο ειδικ
κοιν φιλτεχνων και συλλεκτών. H
περίπτωση του Nίκου Nικολαΐδη
(1927) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λγω της ψιμης –μετά το τέλος της στρατιωτικής του καριέρας–
αλλά παθιασμένης αφιέρωσής του
στη ξυλογραφία Aυτοδίδακτος, γαλουχημένος στη Mικρή Πινακοθήκη
«Διαγώνιο», με αποθέματα εμπειριών παραδοσιακής τέχνης και εκφραστικής γνησιτητας, ο χαράκτης
άρχισε με έργα για τα 12 τραγούδια
του
Nτίνου
Xριστιανπουλου
(1983–’84), μετά εξέδωσε το λεύκωμα με θέμα τη Bέροια (1984) 15 ξυλογραφίες, το 1986 20 ξυλογραφίες
του Aγ. Oρους, το 1993 52 ξυλογραφίες με θέματα Aρχοντικά και Mνημεία της Θεσσαλονίκης και παράλλη-
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λα άλλες εργασίες για ποιήματα και
διηγήματα. O Γιώργος Mοσχίδης
(1927) με λυρικ τρπο δούλεψε για
αρκετ χρονικ διάστημα το θέμα
της γυναικείας μορφής ολσωμης σε
φυσικ ή εσωτερικ χώρο, σε λιθογραφίες, χαλκογραφίες και μεταξοτυπίες.

Ως προέκταση
Προέκταση των προσωπικών τους
εικαστικών προβληματισμών στη χαρακτική αποτελούν τα έργα που σποραδικά έκανε ο Kώστας Λαχς
(1936), πιο συστηματικά ο Xρνης
Mπτσογλου (1941) με συχνές εκθεσιακές παρουσίες στη θεσσαλονίκη.
ο Tάκης Tσεντεμαΐδης (1944) με έμφαση το τοπίο, το γυναικείο γυμν
και τα ερωτικά, οι γλύπτες Kυριάκος
Kαμπαδάκης (1938) και Nίκος Mπαχαρίδης (1946) με αφετηρία την αγάπη τους για το σκάλισμα του ξύλου.
H Aναστασία Nεδέλκου – Σερεμέτη
(1938) διερευνά και αξιοποιεί τις δυναττητες ποικίλων τεχνικών της
χαρακτικής. Eνώ απ τη νετερη γενιά η Mάγδα Σιάκμουρη και η Λούση
Γαβριηλίδου ασχολούνται με τη χαρακτική επισταμένα.

Σαχίνης
O Ξενής Σαχίνης (1954) μαθητής
του Γραμματπουλου (AΣKT 1973

–’78) καλλιέργησε τον ζωγραφικ
τρπο της χαρακτικής, γοητευμένος
απ τη διαδικασία καταστροφής (χάραξη – πλήγωμα του ξύλου) και αναδημιουργίας εικαστικών αξιών μέσα
απ τον συνδυαμ παραδοσιακών
τεχνικών αναζητήσεων. Aπ το
πλούσιο χαρακτικ του έργο, διακρίνονται οι έγχρωμες ξυλογραφίες, σε
περιορισμένα (6) πάντα τυπώματα,
για την ιδιτυπη χρωματική και σχεδιαστική τους δυναμική και την αναγωγή στοιχείων φύσης – περιβάλλοντος σε αρχετυπικά σχήματα.
O Mανλης Γιανναδάκης (1954),
μαθητής επίσης του Γραμματπουλου (AΣKT 1975–’80), εγκατεστημένος απ το 1985 στη Θεσσαλονίκη,
δούλεψε λες τις τεχνικές στο πλαίσιο του προβληματισμού άνθρωπος
– χώρος, κυρίως τεχνολογικς, συνδυάζοντας στοιχεία κοινωνικής κριτικής, συμβολικού ρεαλισμού και αφαιρετικών τύπων. O Δημήτρης Φράγκος (1958), μετά τις σπουδές του
στο Παρίσι (1976–1981), οργάνωσε
εργαστήριο λιθογραφίας, εργάσθηκε
πάνω σε πέτρα και μέταλλο και έδωσε έργα στα οποία αναδεικνύεται η
αμφισημία της καθημεριντητας σε
ατμσφαιρα ήρεμα ποιητική και διακριτικά ειρωνική. Xαρακτηριστική είναι η σχέση αλληλοτροφοδτησης,
σε κάθε επίπεδο, ζωγραφικής – χαρακτικής, που παρατηρείται στο έργο των τριών προαναφερμενων
καλλιτεχνών με αποτέλεσμα την εκφραστική ανανέωση. O Γιώργος Tσακίρης (1955), ο Eδουάρδος Σακαγιάν
(1957) και ο Σταύρος Παναγιωτάκης
(1963) ασχολήθηκαν με τη χαρακτική
στο υφολογικ και θεματικ πλαίσιο
της γενικτερης εικαστικής τους
δράσης.

Σκηνογραφικές –
Eνδυματολογικές
εργασίες
Πριν απ την καθιέρωση θεατρικής ζωής στη Θεσσαλονίκη απ το
Kρατικ Θέατρο B.E. και την Πειραματική Σκηνή της «Tέχνης», η ιστορία των πρώτων Σκηνογραφικών –
Eνδυματολογικών Eργασιών των
Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών συγκροτείται απ μαρτυρίες – μνήμες
θεατών ή νεαρών ττε συνεργατών
και λίγες αναφορές σε έντυπα της εποχής. Eτσι γνωρίζουμε τι ο Pέγκος
το 1930 σκηνογράφησε τη «Σαπφώ»
του F.G. Pazzer, στην αίθουσα του
Λευκού Πύργου, μια παράσταση του
θιάσου Γιάννη Kοπανά που οργάνωσε ο σύλλογος Bαλαγιαννίδων υπέρ
του βρεφοκομείου «Aσυλο του παιδιού». Στο Mακεδονικ Hμερολγιο
του Σφενδνη (σελ. 18–20) γίνεται
μέσα για την παράσταση «Θυσία του
Aβραάμ» του B. Kορνάρου που δθηκε στη Pοτντα απ φοιτητές το
1952 για τις γιορτές του Πανεπιστημίου που παραβρέθηκαν και οι βασιλείς. Tα σκηνικά έκαναν ο Pέγκος
και ο Λεφάκης. O Pέγκος επίσης

σκηνογράφησε το έργο του A. Tεργάκη «H κυρία με τα άσπρα γάντια»
το 1960–61 και την επμενη χρονιά
το έργο του K. Παλαμά «Tρισεύγενη» για το KΘBE. O Nίκος Φωτάκις
(1904–1959) συνεργαζταν με τη θεατρική σκηνή και το θίασο του Γιάννη Kοπανά (π.χ. Φρ. Kοπέ «O Διαβάτης», Γρ. Ξενπουλος «O Πειρασμς» κ.ά.) το θίασο της Kοτοπούλη,
ποτε ερχταν στη Θεσσαλονίκη
(π.χ. B. Kορνάρος «Eρωτκριτος»,
Σαίξπηρ «Mάκμπεθ» κ.ά.) και με τον
Kατράκη, τη Mανωλίδου, το Δενδραμή σε παραστάσεις τους στην πλη,
στις οποίες είχε βοηθούς τον Tάκη
Xαρουτσάρη και τον Γιάννη Σβορώνο.
O Σβορώνος (1919–1987) εμφανίσθηκε ως σκηνογράφος – ενδυματολγος το 1944, στις «Nεφέλες» του
Aριστοφάνη, που ανέβασε ο θίασος
της Kαλλιτεχνικής Eταιρείας του Kυριαζή Xαρατσάρη στο θέατρο του
Λευκού Πύργου. Tο 1962 συνεργάσθηκε με τον ίδιο σκηνοθέτη και το
θίασο «Eλεύθερο Θέατρο Θεσσαλονίκης» στο έργο του Στρίντμπεργκ
«Δανειστές», ενώ με το KΘBE και
σκηνοθέτη το Σταύρο Nτουφεξή έκανε το έργο «Kάντιντα» του Tζ.
Mπερνάρ Σω το 1963.
O Nίκος Σαχίνης (1924 – 1989),
πρωτοπρος δάσκαλος και εισηγητής πολλών τάσεων της μοντέρνας
τέχνης στην πλη, εργάσθηκε 23
χρνια στο KΘBE κάνοντας σκηνογραφίες και κοστούμια για 16 περίπου έργα των Iψεν, Ξενπουλου, Παλαμά, Tσέχωφ, Mάλαμα, Mολιέρου,
Γκολντνι, Aριστοφάνη, Σαίξπηρ, Σικελιανού, Φωτιάδη, Kαμπανέλλη, με
πρώτο του έργο το 1961 το «Tζων
Γαβριήλ Mπργκρανη του E. Iψεν σε
σκηνοθεσία Πέλου Kατσέλη.
O Στάθης Λογοθέτης (1925 – 1997)
έκανε τα σκηνικά για το έργο του M.
Bάλζερ «O Mαύρος Kύκνος» σε σκηνοθεσία Kωτσπουλου για το KΘBE
το 1970–71, για το έργο «Δαιδάλια»
του αδελφού του, μουσικοσυνθέτη
Aνέστη Λογοθέτη στις Παγκσμιες
Mουσικές Hμέρες του Hρωδείου και
το ζωγραφικ θέατρο «Tαύτιση», θεατρική δράση–συμμετοχή του στα
Eυρωπάλια το 1982 στις Bρυξέλλες.
O Λουκάς Bενετούλιας (1930–1984)
έκανε σκηνικά και κοστούμια για
τρία θεατρικά έργα: δύο για το θίασο
A. Kατσέλη, 1963, E. ντε Φίλιππο «H
κλώσσα», 1964, «Tα παιδιά είναι παιδιά» στο θέατρο Θυμέλη και στο θέατρο Tέχνης του K. Kουν, για το έργο «H βέρα και το τάβλι» του Δ. Kελαΐδη το 1972.
H Iωάννα Mανωλεδάκη (1935) εργάσθηκε ως βοηθς του N. Σαχίνη
στο KΘBE κατά το διάστημα
1966–1973. Aπ το 1980 η απασχλησή της στον τομέα είναι συστηματική, επαγγελματική και ιδιαίτερα επιτυχής. Aρχισε με το έργο του Mπέκετ «Περιμένοντας το Γκοντ» στην
Πειραματική Σκηνή Tέχνης και ακολούθησαν 50 περίπου έργα πρζας
κυρίως στη Θεσσαλονίκη (KΘBE) αλλά και στην Aθήνα των Oσμπορν,
Tσέχωφ, Ξενπουλου, Πίντερ, Bαμπίλωφ, Kαπετανάκη, Iονέσκο, Γκγκολ, Γκέρνι, Mαριβ, Θεοτοκά,
Mπρεχτ, Πιραντέλο, Oυίλιαμς, Tουργκέντιφ, Iψεν, Λρκα, Mίλερ, Σάφερ,
Mολιέρου καθώς και αρχαία κωμωδία και τραγωδία (Aριστοφάνη, Eυρι-

Nίκος
Nικολαΐδης.
«Aρχοντικ
στην οδ Aναγεννήσεως».
(Ξυλογραφία
σε ρθιο ξύλο,
21,5x14,5 εκ.,
1989). O Nικολαΐδης ξεκίνησε απ’ την ξυλογλυπτική για
να καταλήξει
στην ξυλογραφία. Eίναι
η μνη αμιγής
περίπτωση χαράκτη. Aυτοδίδακτος, απέκτησε καλλιτεχνική υπσταση
με τη σταθερή
υποστήριξη
του Nτ. Xριστιανπουλου
στη «Διαγώνιο». Kατά καιρούς παρουσίασε θεματικές
εντητες σε εκθέσεις ή λευκώματα. Tα θέματα του Nικολαΐδη αναφέρονται πάντα
στον βορειοελλαδικ χώρο.

πίδη). Συνεργάσθηκε με τον Kώστα
Δημητριάδη στις περες «Bαστιανς
και Bαστιανή» του Mτσαρτ και
«Aμπού Xασάν» του Bέμπερ. Eκανε
σκηνικά και κοστούμια για την
«Ωραία Eλένη» του Oφενμπαχ στο
Λυρικ Θέατρο της Σφιας, κοστούμια για το έργο του Σαλιέρι «Prima la
Musica», poi le parole» και σκηνικά
για το έργο του σε 6 ομαδικές εκθέσεις για τη σκηνογραφία στο νεοελληνικ θέατρο.
O Aπστολος Kιλεσσπουλος
(1942) ασχολήθηκε με τη σκηνογραφία θεάτρου και περας εντατικά κατά το διάστημα 1960–1969 και κατπιν στο πλαίσιο των εικαστικών ερευνών του σε σχέση με το χώρο,
την κίνηση και τη μουσική, χωρίς να
ενδιαφέρεται για τη μεταφορά των
εργασιών του σε συγκεκριμένες παραγωγές. Παρουσίασε τμήμα αυτών
των εργασιών το 1980 σε ατομική έκθεση στη Mικρή Πινακοθήκη Διαγώνιο, ενώ το 1994 σκηνογράφησε και
σκηνοθέτησε στα Δημήτρια KΘ΄ την
περα «Γάμοι του Φίγκαρο» του Mτσαρτ. O Aπστολος Bέττας (1945)
άρχισε την επαγγελματική του εργασία το 1981 με μονπρακτα του Λρκα στην Πειραματική Σκηνή της «Tέχνης». Aνήκει στους σκηνογράφους
που προτιμούν το ποιητικ θέατρο

συμμετέχοντας σ’ λη τη διαδικασία
δημιουργίας μιας παράστασης, που
απορρέει απ τη στενή συνεργασία –
σύμπνοια σκηνοθέτη και λων των
συντελεστών. Eκτς απ την Πειραματική Σκηνή της «Tέχνης» με την οποία συνεργάζεται τακτικά μαζί με
τον σκηνοθέτη Nίκο Aρμάο, έχει εργασθεί στο KΘBE σε 10 έργα αρχίζοντας απ το «Oνειρο Kαλοκαιρινής
Nύχτας» του Σαίξπηρ, στο Eθνικ απ το 1986 με το έργο «Oι Γάμοι» του
Zιώγα και ακολούθησαν πλήθος άλλα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Συνεργάζεται επίσης συχνά με τα
ΔHΠEΘE Λάρισας, Kαλαμάτας, Πάτρας, Bλου ενώ έχει εργασθεί και
στη Λυρική Σκηνή (μπαλέτα Δον Kιχώτης, Σαλώμη κ.ά.). Στο σύνολο 100
έργων του εξέχουσα θέση έχουν ο
Aριστοφάνης και σχεδν λοι οι τραγικοί ο Γιώργος Mκαλης (1953) το
1975 πήρε το α΄ βραβείο διαγωνισμού σκηνογραφίας του KΘBE και
σηνογράφησε το 1983 το έργο «Tο
τελευταίο Aγριοπερίστερο» του Pομπέργκ στην παιδική σκηνή του Kρατικού και το 1985 το έργο του Aριστοφάνη «Πλούτος» για το Oικείο
Θέατρο.
Mέσα απ τη σύντομη αναδρομή
στις εργασίες των Θεσσαλονικέων
καλλιτεχνών στον τομέα σκηνογρα-

φίας – ενδυματολογίας, διαπιστώνεται τι στχος λων ήταν και είναι η
ποιτητα και η αποχή απ το λεγμενο εμπορικ θέατρο. Oι εργασίες
τους αποτελούν δημιουργικές προεκτάσεις του κύριου κορμού της εικαστικής τους πορείας, των προβληματισμών τους σε θέματα χώρου και
σύνθεσης τεχνών, των τάσεών τους
για σο το δυνατν πιο ολοκληρωμένη έκφραση. Λειτουργούν λοιπν ως
συναπαντήματα υψηλής αισθητικής,
ως πραγματώσεις στις προκλήσεις
που δέχεται η δημιουργικτητά τους
ταν προσφέρονται οι συνθήκες υποδομής και θεσμών. Eίναι ευτύχημα
που οι δύο διακεκριμένοι επαγγελματίες Iωάννα Mανωλεδάκη και Aπστολος Bέττας, συνεχίζουν το διδακτικ τους έργο εδώ και 4 χρνια στο
τμήμα Θεάτρου της ΣKT που διευθύνει ο θεατρολγος Nικηφρος Παπανδρέου. Διτι πλέον παρέχεται μεθοδευμένη εκπαίδευση σε σπουδαστές, διαμορφώνοντας μελλοντικά εσωτερικά στελέχη –σκηνογράφοι, διευθυντές παραγωγής, θεατρολγοι,
τεχνικοί ειδικοί κ.λπ.– της σκηνικής
δημιουργίας έτσι ώστε τα χρνια
προβλήματα αυτού του είδους τουλάχιστον να επιλύονται. Oσο για τα
κτιριακά, την κατάλληλη διαμρφωΣυνέχεια στην 28η σελίδα
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Ξενής Σαχίνης. «Eάλω η Πλις» (έγχρωμη ξυλογραφία, 80x100 εκ.). O Σαχίνης, μαθητής του Γραμματπουλου στην AΣKT, καλλιέργησε το ζωγραφικ
τρπο της χαρακτικής.
Aπστολος
Bέττας.
Φωτογραφία
απ τη μακέτα
του σκηνικού
για το έργο
«O βασιλιάς
πεθαίνει»
του Iονέσκο.
Tο έργο
παίχτηκε
στη Nέα Σκηνή
του Eθνικού
Θεάτρου τον
Δεκέμβριο
του ’92.
O Bέττας
άρχισε
την επαγγελματική του εργασία το 1981.

Aφίσα του Γιάννη Σβορώνου για την 18η Δ.E.Θ., 1953. O Σβορώνος, στέλεχος
της συντακτικής ομάδας του «Kοχλία», είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του
περιοδικού. Aνήκει ανάμεσα στους εισηγητές των γραφικών τεχνών στην
Eλλάδα και σ’ αυτν τον τομέα εργάστηκε επαγγελματικά.

Συνέχεια απ την 27η σελίδα

ση των θεατρικών χώρων της πλης,
οι καρποί των έργων του OΠΠEΘ θα
φανούν στο εγγύς μέλλον.

Eφαρμοσμένες τέχνες

Σκηνικά και κουστούμια της Iωάννας Mανωλεδάκη για την παράσταση «Στη
χώρα Iψεν» του Iάκωβου Kαμπανέλλη. Φωτογραφία απ την παράσταση της
24.1.1996. H Mανωλεδάκη ξεκίνησε ως βοηθς του N. Σαχίνη στο KΘBE (1966
- 73). Aπ το ’90 η απασχλησή της στον τομέα είναι πλέον συστηματική, με
συνεργασίες και εκτς Θεσσαλονίκης. H Mανωλεδάκη μαζί με τον Aπστολο
Bέττα, δύο διακεκριμένοι επαγγελματίες, παρέχουν και διδακτικ έργο. Διδάσκουν στο Tμήμα Θεάτρου της ΣKT.
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Θα ήταν παράλειψη αν δεν γινταν
μια σύντομη αναφορά και στις γραφικές τέχνες που σε πολλές περιπτώσεις λειτούργησαν ως χώρος εφαρμογής πρωττυπων ιδεών, αμφίδρομων επιρροών και εμπνεύσεων
των Θεσσαλονικέων καλλιτεχνών,
ως μία άλλη έκφανση της δημιουργικής τους έκφρασης. O Γ. Σβορώνος,
εισηγητής των γραφικών τεχνών
στην Eλλάδα, καθιέρωσε με το πολυδιάστατο έργο του ένα υψηλτατο επίπεδο, καθοριστικ για τις μετέπειτα εξελίξεις. Ως συνεκδτης – συνδιευθυντής του περιοδικού «Kοχλίας»
(μηνιαία έκδοση Tέχνης 1945–1948)
διαμρφωσε τις αισθητικές του αρχές που παρέμειναν έκτοτε απαράμιλλες προερχμενος απ τον ίδιο

κύκλο του «Kοχλία» ο Kάρολος Tσίζεκ, καλλιτεχνικς επιμελητής του
περιοδικού «Διαγώνιος» (1958–1983)
και των ομώνυμων εκδσεων
(1962–1994) δημιούργησε επίσης παράδοση. Παράλληλα η ΔEΘ έδωσε
την ευκαιρία σε πολλούς καλλιτέχνες της πλης να δοκιμάσουν τις ικαντητές τους στη γραφιστική –
φωτογραφία – διακοσμητική και να
διακριθούν (π.χ. Σβορώνος, Tσίζεκ,
Λογοθέτης, Zερβπουλος κ.ά.). H
Eφη Kακουλίδου συνεργάσθηκε με
τον Σβορώνο (1957–1963) και κατπιν ασχολήθηκε με μεταξοτυπίες υφασμάτων, ο Λουκάς Bενεπούλιας έκανε εικονογραφήσεις βιβλίων, το ίδιο και ο Σωτήριος Zερβπουλος, ο
Aπστολος Kιλεσσπουλος, η Eλλη
Xρυσίδου. H Πέννυ Δίκα – Kορνέτη
είναι συνεπής επαγγελματίας του είδους, ως δάσκαλοι έχουν εργασθεί
οι Σ. Zερβπουλος, Δ. Γουναρίδης,
ενώ αρκετοί απασχολούνται σποραδικά (Δ. Γραμματικς, K. Eμμανουηλίδης κ.ά.).

H γλυπτική στη Θεσσαλονίκη
Yπαίθρια γλυπτά και αναθέσεις, σημαντικές εκθέσεις και γλύπτες εγκατεστημένοι στην πλη
άλλους πνευματικούς ανθρώπους
της εποχής. H γλυπτική φαίνεται τι
είναι τσο ανύπαρκτη, που δεν σχολιάζεται ούτε ως απούσα. Tο 1934
στήθηκε το δεύτερο γλυπτ σε δημσιο χώρο στην πλη, το ηρώο Bτση. H προτομή του ναυάρχου Bτση
έγινε απ τον Γεώργιο Δημητριάδη
και εξακολουθεί να είναι ένα απ τα
καλύτερα έργα στην πλη.

Tης Aλεξάνδρας Γουλάκη–Bουτυρά
Aναπλ. Kαθηγήτριας A.Π.Θ.

ΣTH Θεσσαλονίκη των αρχών του αιώνα μας, και μάλιστα πριν απ την
Aπελευθέρωση του 1912, δεν συναντούμε εγκατεστημένο κανένα γλύπτη και τα γλυπτά στην πλη είναι ελάχιστα. Tο μνο μαρμάρινο έργο σε
δημσιο χώρο ήταν το Σιντριβάνι
που χρονολογείται το 1886 και ανακατασκευάσθηκε το 1977. Tην ίδια εποχή πρέπει να έγιναν και οι δυο καθιστές γυναικείες μορφές, πιθαντατα προσωποποιήσεις (Oικονομία
και Πίστις;) μαζί με έναν Tρίτωνα
στον μικρ κήπο της πρώην Oθωμανικής Tράπεζας (αργτερα IKA και
σήμερα Kρατικ Ωδείο). Πρκειται
για κλασικιστικά έργα που μεταφέρθηκαν μάλλον απ το εξωτερικ και
έγιναν απ Eυρωπαίους καλλιτέχνες.

Σημαντικές εκθέσεις
Tο 1937 γίνονται στη Θεσσαλονίκη
σημαντικές εκθέσεις που εκπροσωπείται και η γλυπτική. Παρουσιάζονται λίγα γλυπτά Γιουγκοσλάβων
καλλιτεχνών (της ομάδας Oblik) και
γίνονται μεγάλες ομαδικές εκθέσεις
Eλλήνων καλλιτεχνών (της ομάδας
«Tέχνη» και της «μικρής Πανελληνίου» στη ΔEΘ) που εκτίθενται έργα
των Zογγολπουλου, Pαυτοπούλου,
Xρυσοχοΐδου, Παπαχριστπουλου,
A. Σώχου, Tμπρου, K. Δημητριάδη
και Γ. Δημητριάδη. Iσως επακλουθο
αυτής της επαφής της πλης με σημαντικούς γλύπτες της εποχής να ήταν και δύο σημαντικές παραγγελίες
στον Γ. Δημητριάδη, για τον έφιππο
ανδριάντα του βασιλέως Kωνσταντίνου και τον ανδριάντα του Tσάμη
Kαρατάσου απέναντι απ το Παλι
Πανεπιστήμιο που ολοκληρώθηκαν
και στήθηκαν λίγο πριν απ τον πλεμο.

Γλυπτική
στη Θεσσαλονίκη
1912–1940
Mετά την Aπελευθέρωση (1912) η
κατάσταση δεν αλλάζει ουσιαστικά.
Tο πρώτο γλυπτ σε δημσιο χώρο
στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη ήταν η
προτομή του Γεωργίου του A΄, έργο
του K. Δημητριάδη του 1915, που
στήθηκε κοντά στο σημείο δολοφονίας του βασιλέως και είναι ένα απ
τα καλύτερα γλυπτά της πλης. Mετά την πυρκαγιά του 1917, φαίνεται
τι με τη γρήγορη ανοικοδμηση εγκαταστάθηκαν στην πλη αρκετοί
μαρμαράδες, Eλληνες και Eβραίοι,
που απασχολούνταν στις μαρμαρικές εργασίες στα κτίρια (σκάλες, παράθυρα, φουρούσια, κιονκρανα,
κ.λπ.), αλλά και στα νεκροταφεία.
Στο νεκροταφείο της Eυαγγελίστριας δούλεψαν οι αδελφοί Δούγια
απ το Λιτχωρο.
Στα άλλα ωστσο νεκροταφεία
(Zεϊντενλίκ, Aρμενικ, κ.ά.), φαίνεται
τι τα περισστερα ευμεγέθη έργα
ήταν παραγγελίες σε εργαστήρια
του εξωτερικού. Tο 1930 με αφορμή
τις εργασίες αναστήλωσης στον ιερ
να του Aγίου Δημητρίου ήρθε στην
πλη ο γλύπτης K. Pούμπος, που δίδαξε γλυπτική επί τρεις μήνες (Mάιο
– Iούλιο) στη νυκτερινή σχολή της
XANΘ.
Tτε ήρθαν στη Θεσσαλονίκη και ο
Δημήτριος Σοφιανς και ο Γεώργιος
Σκαρής, Tηνιακοί μαρμαράδες, για
να δουλέψουν επίσης στις εργασίες
του Aγίου Δημητρίου. Στο Mακεδονικ Hμερολγιο του 1934 ο Π. Ωρολογάς κάνοντας την ανασκπηση της
πρηγούμενης δεκαετίας διαπιστώνει: «Aπ λογοτεχνική, απ πνευματική άποψη η Θεσσαλονίκη δεν έχει
παρελθν... H Θεσσαλονίκη δεν έχει
θέατρο... H Θεσσαλονίκη καθώς αναπτύσσεται, καθώς μεγαλώνει περιμένει τους οδηγούς της». Aντίστοιχες διαπιστώσεις γίνονται και απ

Γλυπτά σε δημσιους
χώρους μετά
τον πλεμο
Kωνσταντίνου Δημητριάδη: «H προτομή του Bασιλιά Γεωργίου A΄». Eίναι το
πρώτο υπαίθριο γλυπτ στην ελεύθερη Θεσσαλονίκη. Στήθηκε το 1915 κοντά
στο σημείο δολοφονίας του βασιλέως και πρκειται για ένα απ τα καλύτερα
γλυπτά της πλης.

Mετά τον πλεμο οι πρώτες παραγγελίες δίνονται αποκλειστικά σε
Συνέχεια στην 30ή σελίδα

Kυριάκου Kαμπαδάκη. «Mνημείο πεσντων», πλατεία Σκρα, Kαλαμαριά, 1981. (Xαλκς 201x70x80 εκ.). Ξαπλωμένη μια
ανθρώπινη μορφή, απεικονίζεται τη στιγμή που αφήνει την τελευταία της πνοή. Aπ τα συγκλονιστικτερα έργα που
έχουν στηθεί ποτέ στον ελληνικ χώρο, τονίζει ο καθηγητής Mιλτ. Παπανικολάου. O Kαμπαδάκης είναι ο γνωσττερος γλύπτης στη μεταπολεμική περίοδο,σε μια πλη, πως η Θεσσαλονίκη, που δεν έχει περάδοση σε γλύπτες. Σπούδασε και εργάστηκε για 14 χρνια στο Bερολίνο και το ’75 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη. H παρουσία του έγινε αμέσως αισθητή στο εικαστικ πεδίο της πλης.
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Oι πανύψηλες
«Oμπρέλες»,
έργο του Γιώργου
Zογγολπουλου,
τελευταίο απκτημα στο πλαίσιο
της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας.
Tο έργο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Bενετία, πριν απ
δύο χρνια και
απ τις αρχές
Φεβρουαρίου
στήθηκε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Kάτι που
θα χαροποιούσε
τον θαλερ γλύπτη μας είναι
η μνιμη παραμονή του έργου
στη θέση που έχει
στηθεί. O Zογγολπουλος έχει και
παλαιτερους
καλλιτεχνικούς
δεσμούς με
την πλη. Eνα
άλλο αφηρημένο
γλυπτ του (18 μ.
ύψος), στήθηκε
το 1966 στη βρεια είσοδο
της Δ.E.Θ. και θεωρείται καλλιτεχνικς σταθμς.
Πρκειται για ένα
απ τα πιο τολμηρά γλυπτά σε δημσιο χώρο
στην Eλλάδα.
Eπίσης, ένα δεύτερο έργο, αφηρημένο κι αυτ,
στήθηκε το 1969
στον χώρο
του Πανεπιστημίου. Eίναι το μνημείο του Kύπριου
φοιτητή K.
Mάτση. (Φωτ.:
K. Λιντης).

Στα υπαίθρια έργα τέχνης ανήκουν και οι εξωτερικές τοιχογραφίες του Aπστολου Kιλεσσπουλου στο Aμφιθέατρο
της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ. (Aκριλικά, μπετν, σύρμα, σίδηρος, 450 τ.μ., 1989). Mνημειακή ζωραφική που να
συνυπάρχει με το αρχιτεκτνημα είναι σπάνιο και αποτελεί γεγονς, γιατί, παρμοια δείγματα εικονογράφησης εξωτερικών χώρων, που να ξεφεύγουν απ το ύφος της απλής διακσμησης, παραμένουν ελάχιστα. Aνάλογη προσπάθεια
με αυτή του Kιλεσσπουλου έχει γίνει στην πλατεία Nαυαρίνου απ την Mαριάννα Θεοδωρίδη και τον Aρη Προδρομίδη. H ψη (φωτογραφία) του έργου είναι παλαιτερη. Σήμερα, εκεί που γίνεται ανάπτυξη του κυρίως θέματος της τοιχογραφίας, έχει «αφανιστεί» απ τον «τρομερ» γραφίτι. Για τη φθορά, ή πιο σωστά, τον βανδαλισμ, έχουν γίνει
διαβήματα σε αρμδιους φορείς, μως χωρίς ανταπκριση μέχρι στιγμής. Στχος είναι η αποκατάσταση του έργου.
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καταξιωμένους γλύπτες. O M. Tμπρος κατασκευάζει την προτομή
του Iωνα Δραγούμη και του Δημ. Kαλαποθάκη (1954;), ο Bάσος Φαληρέας την προτομή του βασιλπαιδος
Nικολάου το 1956 και δέκα χρνια
αργτερα αναθέτουν τον ανδριάντα
του Xρυσοστμου Σμύρνης καθώς
και το μνημείο Παπάφη στον Θ.
Aπάρτη.
Στη δεκαετία που ακολουθεί
(1960–70) η Θεσσαλονίκη πλουτίζει
γρήγορα με πολλά γλυπτά (ανδριάντες, προτομές, ηρώα) σε πλατείες
και πάρκα, με μνημεία που συνήθως
αναφέρονται στο ιστορικ παρελθν
(Mακεδονομάχοι) ή σε πολιτικά πρσωπα, προσωπικτητες του πνευματικού κσμου, ενώ σπάνια είναι τα
γλυπτά που έχουν καθαρά διακοσμητικ χαρακτήρα (Nικλας, 1968 παιδί
που σφυρίζει και 1969 λουομένη). Δίπλα σε παραγγελίες σε αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, πως Γ. Παππά, Aλίκη Xατζή, Nαταλία Mελά κ.ά.
δίνονται παραγγελίες –για προτομές
κυρίως– και σε Bορειοελλαδίτες
καλλιτέχνες (Z. Mπεκιάρη, Γ. Kαλακαλά, Δ. Kαλαμάρα, E. Kαλεβρά, A.
Mηνπουλο και πιο πρσφατα Aπστολο Φανακίδη). Σταθμς για την
πλη είναι η παραγγελία και το στήσιμο σε καίριο σημείο (έξω απ την
Eκθεση) του μοντέρνου γλυπτού του
Zογγολπουλου το 1966, ένα απ τα
πιο τολμηρά γλυπτά σε δημσιους
χώρους στην Eλλάδα, περίοπτο έργο
(ενδιαφέρον πλαστικά απ λες τις
ψεις), που έδενε αρμονικά με το
περιβάλλον.
Tο 1969 το δεύτερο αφηρημένο
έργο του Zογγολπουλου, το μνημείο του Kύπριου φοιτητή K. Mάτση,
στήθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου. Σιγά σιγά γίνονται αναθέσεις και
σε νετερους γλύπτες πως στον
Eυάγγελο Mουστάκα που στήνει τον
ανδριάντα του Mεγάλου Aλεξάνδρου το 1974, στον Σ. Kαταπδη,
στον Θ. Παπαγιάννη, ενώ με έργα
των M. Tζομπανάκη, Δ. Aρμακλα
και K. Kαμπαδάκη (μνημείο Πεσντων 1981), γίνεται προσπάθεια να
συνεχισθεί μια γραμμή μοντερνισμού που άνοιξε με το έργο του
Zογγολπουλου.
Tα τελευταία δέκα χρνια έγινε φιλτιμη προσπάθεια απ το Δήμο και
άλλους φορείς να πλουτιστεί η Θεσσαλονίκη με περισστερα γλυπτά
στα πάρκα και στις πλατείες της.
Eτσι απέκτησε η πλη έργα των M.
Mακρή, Γ. Γεωργιάδη, Nικολαΐδη,
Mουστάκα, Tζομπανάκη, Tσκλη.
Zογγολπουλου, Πάστρα κ.ά. Γενικά
μως για τα μεταπολεμικά γλυπτά
της Θεσσαλονίκης πρέπει να παρατηρήσει κανείς τι παρά τα μεγάλα
ονματα, τα έργα τις περισστερες
φορές ανήκουν στις μέτριες προσπάθειες των δημιουργών τους, είναι συντηρητικές λύσεις χωρίς τλμη και κυρίως χωρίς να προτείνουν
κάτι νέο ή εντυπωσιακ στο χώρο.
Tο μεγάλο έργο λείπει απ τη Θεσσαλονίκη. Aκμη και το γλυπτ του
Zογγολπουλου έξω απ την Eκθεση
έχει προβλήματα στήριξης (στηρίζεται «σε δεκανίκια») μέσα σε μια σιδερένια περίφραξη και με graffiti στο
κάτω τμήμα του.
Eλάχιστοι είναι μεταπολεμικά οι
γλύπτες που κατοικούν μνιμα και

Eυάγγελου Mουστάκα. «Mνημείο Mεγάλου Aλεξάνδρου» (χαλκς, 1974). Eνα γλυπτ σύνολο που εντυπωσιάζει καθώς δεσπζει στον ανοιχτ ορίζοντα της παραλίας στον Λευκ Πύργο. O μεγαλοπρεπής ανδριάντας (6 μέτρα ύψος και 7 πλάτος) στηρίζεται σε υψηλή βάση και αποκτά επιβλητικτητα. Tο κυρίως έργο
συμπληρώνεται γύρω με ζωφρο (15 μ. πλάτος), ανάγλυφη παράσταση η «Eν Iσσώ Mάχη» και οκτώ ασπίδες με ισάριθμα δρατα: τις γνωστές μακεδονικές σάρισσες. Tο έργο έχει ιστορική σημασία και ίσως γι’ αυτ ο καλλιτέχνης του προσέδωσε μνημειακ χαρακτήρα.

εργάζονται στη Θεσσαλονίκη. Mετά
τον πλεμο εγκαταστάθηκαν πρώτοι
στην πλη δύο ξυλογλύπτες. O Δημ.
Aγοράστης απ τα Γρεβενά, που
σπούδασε στη Pουμανία, παρουσίασε την λαϊκτροπη δουλειά του στη
ΔEΘ γύρω στα 1965 και τιμήθηκε με
χρυσά μετάλλια και ο Γιώργος Nικολαΐδης, αυτοδίδακτος σε μεγάλο
βαθμ, που δούλεψε κυρίως επιπεδγλυφα ξυλγλυφα μελετώντας
βυζαντινές αγιογραφίες, ενώ έχει
κάνει προσπάθειες και σε λαϊκτροπα θέματα.
Γύρω στο 1960 παρουσιάζει γλυπτά του ο δασολγος, διακοσμητής
Γιώργος Γεωργιάδης, κυρίως προτομές με ένα δυνατ νατουραλιστικ
πλάσιμο. O γνωσττερος γλύπτης
στη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη είναι ο Kυριάκος Kαμπαδάκης απ τη
Δράμα, που σπούδασε και εργάσθηκε για 14 χρνια στο Bερολίνο. Στη
Θεσσαλονίκη εγκαταστάθηκε το
1975 και η παρουσία του έγινε αμέσως αισθητή στον εικαστικ χώρο
της Θεσσαλονίκης.
H γλυπτική του σε ξύλο ή χαλκ
κυρίως είναι ανθρωπομορφική: τον
απασχολεί κυρίως το torso και η ανάπτυξή του στο χώρο. O K. Δομπούλας, απ τη Λάρισα, σπούδασε στην
AΣKT στην Aθήνα και απ το 1970 διδάσκει πλαστική και σχέδιο στο Tμήμα Aρχιτεκτνων της Πολυτεχνικής
Σχολής AΠΘ. Aπ την παραστατική
γλυπτική πέρασε σε μια αφηρημένη
πλαστική με γεωμετρικές φρμες
και στις κατασκευές.
Tο 1980 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Γιάννης Xρήστου που κατάγεται απ την Kαστοριά αλλά έζησε και σπούδασε στη Σφια της
Bουλγαρίας. Δημιουργεί σχηματο-

ποιημένες κυβσχημες συμπαγείς
φρμες που δεν χάνουν ποτέ την επαφή με την παράσταση. Λίγο αργτερα (1981–82), δύο ξένοι γλύπτες,
που δουλεύουν κυρίως το ξύλο, εγκαταστάθηκαν μνιμα στη Θεσσαλονίκη: ο Tσέχος Pavel Medek με μια
ενδιαφέρουσα αφαιρετική γλυπτική
και ο Aγγλος Richard Whitlock που
δημιουργεί ιδιτυπα ανθρωπομορφικά γλυπτά με αναφορές σε άλλους
πολιτισμούς.
Eίναι χαρακτηριστικ τι στην πλη εγκαθίστανται μνιμα γλύπτες ταν αρχίζουν να πυκνώνουν οι παραγγελίες και να αυξάνεται το ενδιαφέρον του κοινού για τη γλυπτική.
Oτι η Θεσσαλονίκη έχει πολύ χώρο
για γλυπτική, το κατάλαβαν ήδη και
ξένοι καλλιτέχνες που σπεύδουν να
εγκατασταθούν μνιμα σ’ αυτή. O
τομέας της γλυπτικής μπορεί να μην
έχει σπουδαίο παρελθν στην πλη,
έχει μως σίγουρα μέλλον.
Περιμένει κανείς πολλά απ τους
νέους καλλιτέχνες της Σχολής Kαλών Tεχνών του AΠΘ. Aπ αυτούς
και απ τους γλύπτες της περιμένουμε σίγουρα το μεγάλο έργο –
έργα που θα ομορφήνουν τον κσμο μας.

Nαταλία Mελά. «Παύλος Mελάς», πλατεία N. Kορδελιού, 1981), (χαλκς 2.00 μ.
ύψος). H ρομαντική μορφή του Mακεδονικού Aγώνα απεικονίζεται με πλήρη
πολεμική εξάρτυση. Tο έργο διακρίνει δυνατούς ρεαλισμούς. H Θεσσαλονίκη, στενά δεμένη με τον Mακεδονικ Aγώνα, ενισχύει την ιστορική μνήμη με
την παρουσία μεγάλου αριθμού υπαίθριων γλυπτών με πρσωπα μακεδονομάχων. Yπάρχει και ομώνυμη πλατεία μπρος στην Aχειροποίητο, που παρατάσσονται προτομές επιφανών μακεδονομάχων. Eίναι η πιο πολυπληθής κατηγορία υπαίθριων γλυπτών στην πλη.

Στο αφιέρωμα αυτ πολλαπλή ήταν η
συμβολή του καθηγητή κ. Mιλτιάδη
Παπανικολάου. Στη συγκέντρωση του
φωτογραφικού και πληροφοριακού υλικού πρθυμα βοήθησαν, ο συγγραφέας Περικλής Σφυρίδης, ο Γιάννης
Pέκος, των ομώνυμων εκδσεων, ο
ζωγράφος–συγγραφέας Kώστας Λάχας, ο πεζογράφος H. X. Παπαδημητρακπουλος, το Bαφοπούλειο Πνευματικ Kέντρο και η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης.
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Nίκος Παραλής. «Mπακάλικο στη Γαλάτιστα», 1970, ακρυλικ, 44x64 εκ.

Kυριάκος Kαμπαδάκης. «Nίκη», ξύλο.

Kλειώ Nάτση. «Kουμαριές», λάδι, 62x74 εκ.
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Nίκος Σαχίνης. «Iχνογράφημα», 1987, μικτή τεχνική, 50x70 εκ.

Πάνος Παπανάκος. «Kκκινος Λευκς Πύργος», τέμπερα 1978.

Γιάννης Φωκάς. «Xωρίς Tίτλο», 1991, τρίπτυχο, μικτή τεχνική σε πανί, 220x370 εκ.

