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Είναι μεγάλη η ικανοποίηση και ανυπόκριτη η χαρά μου, όταν
διαπιστώνω –και αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά– ότι οι πολιτιστικές
πρωτοβουλίες του Δήμου μας γίνονται με ενθουσιασμό αποδεκτές
από το σύνολο των συμπολιτών μας. Και αυτό, γιατί από την
πρώτη στιγμή στοχεύσαμε ως δημοτική αρχή, όχι μόνο να λύσουμε
τα χρόνια προβλήματα του δήμου, αλλά και να βελτιώσουμε την
καθημερινότητα των πολιτών, πιστεύοντας ότι ο πολιτισμός δεν
είναι πολυτέλεια, δεν είναι επίδειξη, δεν είναι νεοπλουτισμός,
αλλά βαθιά πνευματική ανάγκη.

Αλτουνιάν Γκάγκιγκ
Όνειρο

Προσπαθήσαμε να αγκαλιάσουμε όλες τις τέχνες, από τον
κινηματογράφο και το θέατρο ως τα εικαστικά και τον χορό, τη
λεγόμενη street art ή τέχνη του δρόμου, τις μουσικές παρεμβάσεις
κ.λπ. Στήσαμε εκ των ενόντων ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο υψηλού
επιπέδου, φροντίζουμε σταθερά να σηματοδοτούμε τον δημόσιο
χώρο με την πιο ελληνική τέχνη, που είναι η γλυπτική, και βέβαια
στήσαμε και στηρίζουμε τη Δημοτική μας Πινακοθήκη, και με
αγορές πολύ σημαντικών έργων αλλά και με ανάλογες εκθέσεις,
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όπως αυτή που παρουσιάζουμε τώρα και που αποτελεί, κατά τη
γνώμη μας, γεγονός αληθινά ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας
για τον τόπο μας.
Σταθερός μας στόχος, να φέρουμε σε επαφή με την τέχνη το
σύνολο των δημοτών μας, αλλά κυριότατα τους νέους και τα
παιδιά. Και ειδικά σε αυτούς να δώσουμε εκείνη την εσωτερική
παιδεία που τόσο τους λείπει, αλλά και τόσο την έχουν ανάγκη.
Με την έκθεση «Από τον Άλιμο, με θέα» παρουσιάζουμε ένα
πανόραμα της νεοελληνικής ζωγραφικής, από τον Γύζη, τον
Βολανάκη και τον Ιακωβίδη ως τον Βασιλείου, τον Μόραλη, τον
Παύλο κ.ά. Παράλληλα εκδίδουμε το παρόν βιβλίο, που αποτελεί
μια σύντομη αλλά περιεκτική ιστορία της ζωγραφικής μας
δημιουργίας.
Σημαντική λεπτομέρεια: πολλά από τα έργα αυτής της ενότητας,
που επιμελήθηκε και πάλι ο καθηγητής Μάνος Στεφανίδης, και τον
ευχαριστώ για την τόσο ουσιαστική μας συνεργασία, ανήκουν πια
στη Δημοτική μας Πινακοθήκη, και άρα είναι κτήμα του καθενός
από εμάς.
Τέλος, δράττομαι της ευκαιρίας να χαιρετίσω και ένα καινούργιο
γλυπτό που από τώρα κοσμεί ένα κεντρικό σημείο του δήμου μας,
ως πρώτη συμβολική χειρονομία για τη γλυπτική στον δημόσιο
χώρο. Πρόκειται για τον «Όμηρο» του Γκαγκίκ Αλτουνιάν, μια
σύνθεση από μπετόν που στοίχισε ελάχιστα, και που είμαστε
σίγουροι ότι θα αποτελέσει πρότυπο και πρόκληση και για άλλους
δήμους της χώρας. Επειδή ο Άλιμός μας διέθετε και διαθέτει θέα,
δηλαδή ανοιχτούς ορίζοντες και αγάπη για τον πολιτισμό.
Ανδρέας Κονδύλης
Δήμαρχος Αλίμου
Δημήτρης Μυταρας
Γυναικεία φιγούρα
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
(1879-1966)

Ο Γαλάνης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες
καλλιτέχνες του πρώιμου 20ού αιώνα.
Υπήρξε γελοιογράφος, εικονογράφος, ζωγράφος και χαράκτης
απαράμιλλης τεχνικής.
Φιλοτέχνησε τα εξώφυλλα και την ιλουστρασιόν σπουδαίων
γαλλικών εκδόσεων του Μεσοπολέμου.
Το 1900 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και έζησε στη Μονμάρτρη για
πενήντα ολόκληρα χρόνια.
Δεν άργησε να αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο ταλαντούχους
καλλιτέχνες στο Παρίσι της εποχής εκείνης και εξέθεσε έργα του
πλάι σε έργα των Matisse, Braque, και αργότερα των Juan Gris,
Dufy, Chagall και Picasso.
Το έργο του είχε μια έντονα παραστατική-ρεαλιστική εμμονή
αλλά και τάσεις δραματικής σχηματοποίησης.
Απέσπασε μεγάλες τιμές από το γαλλικό κράτος, ανακηρύχθηκε
τακτικός καθηγητής της École des Beaux-Arts και ισόβιο μέλος
της Académie Française.
Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τα χαρακτικά του, πολλά από τα
οποία απεικονίζουν την ανθρώπινη μορφή.
Ο André Malraux περιέγραψε το έργο του Γαλάνη ως «έχον τη
δύναμη να γεννήσει συναισθήματα αντίστοιχα με εκείνα που
γεννά το έργο του Giotto».

Πλαστικές ρίμες
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ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
(1892-1957)

Γεννήθηκε στη Δεσφίνα (Φωκίδα).
Από έφηβος έμαθε την τέχνη της αγιογραφίας κοντά σ’ έναν
τοπικό αγιογράφο.
Το 1906 ήρθε στον Πειραιά για να εξασκήσει την αγιογραφία.
Το 1909 έγινε δεκτός στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου
είχε για δασκάλους τον Γεώργιο Ροϊλό και τον Γεώργιο Ιακωβίδη.
Την περίοδο της φοίτησής του στην Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας, ζωγράφισε εικόνες για το τέμπλο του ναού του Αγίου
Δημητρίου της Δεσφίνας.
Από το 1916 έως το 1921, συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι
στην Académie Julien και σε άλλες σχολές καλών τεχνών.
Το 1921 επέστρεψε στην Ελλάδα και ακολούθησε τον Ελληνικό
Στρατό στην Μικρά Ασία ως επίσημος εικονογράφος της
εκστρατείας.
Τα έργα του από αυτήν την περίοδο χάθηκαν στην καταστροφή
της Σμύρνης το 1922.
Επιστρέφοντας από την Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκε στην Αίγινα.

Το αγίασμα του Αγίου Βασιλείου στο Άγιον Όρος
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ΦΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

(1895-1965)

Γεννήθηκε στο Αϊβαλί.
Λογοτέχνης, ζωγράφος και αγιογράφος, από τα επίλεκτά μέλη
της γενιάς του ‘30, που αναζήτησε την ελληνικότητα της τέχνης
μέσα από την επιστροφή στις ρίζες.
Μαθητές του υπήρξαν οι διακεκριμένοι ζωγράφοι Σπύρος
Βασιλείου, Γιάννης Τσαρούχης και Νίκος Εγγονόπουλος.
Το συγγραφικό και εικαστικό του τάλαντο άνθισε νωρίς. Όντας
μαθητής Γυμνασίου, εξέδιδε το περιοδικό “Μέλισσα” με κείμενα
δικά του και των συμμαθητών του, που εικονογραφούσε ο ίδιος.
Το 1913 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Σχολή Καλών
Τεχνών, παρότι προς στιγμήν σκέφτηκε να γίνει ναυτικός.
Το κλίμα στη σχολή δεν τον σήκωνε, αφού μεταξύ των καθηγητών
του κυριαρχούσε το ακαδημαϊκό στυλ του Μονάχου, ενώ ο ίδιος
ήταν φορέας άλλης αντίληψης, έχοντας γερά μέσα του ριζωμένο
τον μικρασιατικό λαϊκό πολιτισμό.
Το 1914 εγκατέλειψε τη σχολή και έφυγε για την Ευρώπη. Μετά
από μικρή παραμονή στη Μαδρίτη, εγκαταστάθηκε στο Παρίσι.
Γρήγορα έγινε γνωστός στους Εικαστικούς κύκλους στο Παρίσι,
όταν τον πρόσεξε ο διάσημος γλύπτης Ογκίστ Ροντέν.
Το 1916 βραβεύτηκε για την εικονογράφηση του βιβλίου του
Κνουτ Χάμσουν “Η πείνα”.
Στο Παρίσι συνάντησε τον φίλο του και συμφοιτητή του Σπύρο
Παπαλουκά, τον μετέπειτα σπουδαίο ζωγράφο.
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Την εποχή εκείνη έγραψε και το πρώτο του λογοτεχνικό έργο,
την ιστορία του φανταστικού Κουρσάρου “Πέδρο Καζάς”.
Το 1919 επιστρέφει στο Αϊβαλί. Το 1921 στρατεύεται και μετέχει
στην μικρασιατική εκστρατεία. Μετά την κατάρρευση του μετώπου
και την επακολουθήσασα έξοδο του ελληνικού στοιχείου της
μικράς Ασίας, φτάνει πρόσφυγας στην Λέσβο και στη συνέχεια
στην Αθήνα.
Ο Κόντογλου εμπνέεται από την ελληνική παράδοση και
προσηλώνεται με φανατισμό σε ό,τι θεωρεί καθαρά ελληνικό,
βγαλμένο από την παράδοση του Βυζαντίου και της Ορθόδοξης
εκκλησίας.
Στις φορητές του εικόνες χρησιμοποίησε τη μέθοδο της ωογραφίας.
Πολλές από αυτές έχουν εκδοθεί από τον “Αστέρα”.
Αγιογράφησε πολλές εκκλησίες (Καπνικαρέα, Αγία Βαρβάρα
Αιγάλεω, Άγιος Ανδρέας Πατησίων, Ζωοδόχος Πηγή και Αγία
Παρασκευή Παιανίας, Ευαγγελισμός Ρόδου, Άγιος Χαράλαμπος
Πολυγώνου, Άγιος Γεώργιος Κυψέλης κ.α.).
Φιλοτέχνησε τοπία, σχέδια βιβλίων, περιοδικών, ποιητικών
συλλογών, πορτρέτα, ενώ το σημαντικότερο έργο στην κοσμική
ζωγραφική είναι η βυζαντινοπρεπείς νωπογραφίες του στο
Δημαρχείο Αθηνών, με θέματα και πρόσωπα από την ελληνική
ιστορία.
Δούλεψε στο Βυζαντινό Μουσείο, το Κοπτικό Μουσείο του Καΐρου
και δημιούργησε το Βυζαντινό τμήμα του Μουσείου της Κέρκυρας.
Σημαντική ήταν η συμβολή του και στην αποκατάσταση των
τοιχογραφιών στον Μυστρά.
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ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΡΡΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ
(1897-1954)

Ο Μάρρος ήταν Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος το 1913 άφησε την
Ελλάδα για να εγκατασταθεί στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια.
Μαθήτευσε πλάι στους Eric Spencer Macky και Maurice Sterne
στις ΗΠΑ, και Fernand Léger και Émile-Othon Friesz στο Παρίσι.
Στα έργα του αντικατοπτρίζεται η ελληνική κουλτούρα, με
κυρίαρχη πηγή έμπνευσης τα κυκλαδικά ειδώλια και τη λιτή
γεωμετρία τους, ενώ παράλληλα ανιχνεύονται επιρροές και από
την αμερικανική κουλτούρα και τη τζαζ μουσική της περιόδου.
Το έργο του θεωρείται πρωτοποριακό για την εποχή του, τολμηρό
και πρωτότυπο.
Παρά το γεγονός ότι ο Μάρρος είχε την τύχη να εκθέσει
εκτεταμένα το έργο του, η ευρεία αναγνώριση επήλθε πολύ μετά
τον θάνατό του, μόλις το 1998, με την ευκαιρία μιας μεγάλης
κλίμακας αναδρομικής έκθεσης εκατό έργων του σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Στέγες IV
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ΣΠΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(1903-1985)

Ο Βασιλείου είναι Έλληνας ζωγράφος, γνωστός για την ιδιαίτερη
τεχνοτροπία του που συχνά χαρακτηρίζεται ως ελληνική, λαϊκή
pop art.
Στα έργα του απεικονίζει κυρίως φυσικά και αστικά τοπία,
νεκρές φύσεις και σκηνές από την καθημερινή ζωή σε συχνά
μονοχρωματικό φόντο, όπου παρεμβάλλονται αιωρούμενα
σύμβολα της ελληνικής καθημερινότητας.
Το 1960 ο Βασιλείου έλαβε το βραβείο Guggenheim για την
Ελλάδα και έκτοτε συνέχισε να εκθέτει σε γκαλερί διεθνώς.
Έμεινε γνωστός ως ο ζωγράφος που κατόρθωσε να εκφράσει τον
συνεχώς εξελισσόμενο χαρακτήρα του αστικού περιβάλλοντος,
εκκινώντας από το προσωπικό του παράδειγμα της πόλης των
Αθηνών, που κατά τη διαμόρφωσή της επεκτάθηκε ολοένα,
περιβάλλοντας τον μικρό αστικό πυρήνα κάτω από το Παρθενώνα.
Θεωρείται ο θεμελιωτής μιας ιδιαίτερης τεχνοτροπίας στην
ελληνική τέχνη, την οποία ορισμένοι ιστορικοί έχουν περιγράψει
ως ένα είδος μοντέρνας εικονογραφίας που ενσωματώνει σύμβολα
της καθημερινής ζωής σε ένα φόντο από εκφραστικές λωρίδες
χρυσού ή μπλε της Μεσογείου.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, όπου εξέλιπαν οι πόροι
για την προμήθεια χρωμάτων ζωγραφικής, παρήγαγε μεγάλο
αριθμό χαρακτικών και ξυλόγλυπτων.
Μεταξύ των ετών 2004 και 2016 το σπίτι του λειτούργησε ως
μουσείο.
Θεωρείται ο καλλιτέχνης που εξέφρασε με συνέπεια το ελληνικό
αστικό τοπίο.

Καΐκι και ξάρτια
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Προσχέδιο αφίσας προβολής
ελληνικών προϊόντων

Μαγιάτικο στεφάνι και καΐκι

Πρωϊνός καφές
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Ηλιοβασίλεμα
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Λάμπα
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Δίχτυα και καΐκια
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ΝΙΚΟΣ
ΞΕΝΟΣ
(1908-1984)

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1908. Δεν πρόλαβε να νιώσει τις
ομορφιές της γενέτειράς του, γιατί λόγοι οικονομικοί ανάγκασαν
την οικογένειά του να φύγει από την Ζάκυνθο το 1910 για να
προσπαθήσει να βρει τύχη στην Αθήνα.
Το 1924 γνωρίστηκε με τον Γ. Ιακωβίδη, που ήταν τότε διευθυντής
της Σχολής Καλών Τεχνών, ο οποίος του συνέστησε, όταν είδε τα
σχέδια του, να σπουδάσει ζωγράφος στη Σχολή.
Δεν θα κατάφερνε όμως να παρακολουθήσει τη Σχολή για λόγους
οικονομικούς, αν τον ίδιο χρόνο δεν γνωριζόταν με τον Παύλο
Μελά, τον υπασπιστή του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας
ναύαρχου Κουντουριώτη.
Κατά προτροπή του Προέδρου, στον οποίο είχε συστήσει τον Ξένο
ο Μελάς, η Αλεξάνδρα Χωρέμη ανέλαβε να τον βοηθήσει.
Μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1925, παρακολούθησε
μαθήματα κοντά στους μεγάλους δασκάλους του χρώματος Γ.
Ιακωβίδη, Γ. Ροϊλό και Σπ. Βικάτο και τελείωσε τη σχολή το 1932.
Μόλις πήρε το πτυχίο του πήγε στην γενέτειρα του τη Ζάκυνθο
και έκανε την πρώτη του έκθεση.
Η τοπική εφημερίδα «Επτάνησος» έγραψε για την έκθεση του
αυτή:
«Τα έργα του Ν. Ξένου σε καθηλώνουν. ´Οσον τα παρατηρείς
και τα μελετάς, σε ελκύουν. Ο νεαρός αυτός καλλιτέχνης, καίτοι
στερούμενος των ολίγων μέσων κατόρθωσε και έφτασε εις το
υπέρτατον αυτό τεχνικό σημείο ώστε να θεωρείται και δικαίως
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μάλλον διδάσκαλος κατέχων πολύχρονο πείρα, παρά ως ένας
όστις προ ολίγου χρόνου ήτο μαθητής».
Στην ατομική του έκθεση στον Παρνασσό το 1939 ο Ζ. Παπαντωνίου
έγραψε στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα»:
«Και την φορά αυτή η αγνή όρασή του Μπόρεσε να μας δώσει μία
εντύπωση από κλασσικά ερείπια σαν τον Κεραμεικό, ζωγραφισμένο
με σταθερότητα και διαύγεια ανάλογα προτερήματα βλέπουμε
και στο ελληνικό τοπίο του».
Ο Σπ. Παναγιωτόπουλος στην εφημερίδα «Έθνος» έγραψε:
«Το σημαντικότερο χάρισμα του Ξένου είναι ικανότητα του
να εκφράζει με τόνους αρμονικούς την τραγουδισμένη από
τον Παλαμά θεία γύμνια του Αττικού τοπίου και την ξηρότητα
του κλίματος. Πιστός του ιμπρεσιονισμού από το ξεκίνημα του
ακολουθεί το δρόμο του χωρίς επιστροφή».
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδας, στην
Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στην Πινακοθήκη Αβέρωφ και
σε ξένες και ελληνικές ιδιωτικές συλλογές.
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Θέα από την Πλάκα
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ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

(1910-1989)

Ο Τσαρούχης είναι εμβληματικός καλλιτέχνης της ονομαζόμενης
«Γενιάς του ’30». Το έργο του έχει βαθιά ελληνικό χαρακτήρα με
αναφορές στον ευρωπαϊκό μοντερνισμό.
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο
τον Κωνσταντίνο Παρθένη αλλά και στο εργαστήρι του Φώτη
Κόντογλου, ο οποίος τον μύησε στη βυζαντινή εικονογραφία.
Το έργο του αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον του για τη λαϊκή
αρχιτεκτονική και ενδυμασία.
Οι πίνακές του συχνά αναπαριστούν στρατιώτες, ναύτες ή
ποδοσφαιριστές, τοποθετημένους συνήθως σε ένα πεζό σκηνικό
της καθημερινότητας.
Επηρεάστηκε από ζωγράφους και γλύπτες όπως ο Matisse
και ο Giacometti, τους οποίους γνώριζε προσωπικά, και το
1938 εγκαινιάστηκε η πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα.
Μαζί με άλλους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων ο Μόραλης,
ο Νικολάου, ο Τέτσης και ο Εγγονόπουλος, δημιούργησε
την ομάδα «Αρμός».
Το 1967 μετακόμισε στο Παρίσι, όπου συνέχισε να παράγει
πολυάριθμα έργα που αναπαριστούν ανδρικές φιγούρες,
ισορροπώντας μεταξύ λυρισμού και ρεαλισμού, ηδονής και
υπέρβασης.
Ο ίδιος διαμορφώνει με το ζωγραφικό και θεατρικό του έργο
την αισθητική της γενιάς του ’30, επηρεάζοντας άμεσα την
Μεταπολεμική παραστατική ζωγραφική.

Πανάρετος
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ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΟΡΑΛΗΣ
(1916-2009)

Ο Μόραλης θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες
καλλιτέχνες.
Προσέδωσε στην αφηρημένη τέχνη το δικό του, προσωπικό
γεωμετρικό στίγμα.
Χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνοτροπίας του είναι οι τολμηρές,
καθαρές φόρμες, οι στιβαρές δομές και τα πειθαρχημένα σχήματα
που αποπνέουν παράλληλα χάρη και ισορροπία.
Οι φόρμες του είναι αναγνωρίσιμες χάρη στην ακρίβεια και την
αρμονία άπωσης-έλξης τους.
Οι απλές γεωμετρικές μορφές του, ερωτικές και συγχρόνως αθώες, αποκαλύπτουν σύμβολα που παραπέμπουν στον εναγκαλισμό
ενός ζευγαριού ή που θυμίζουν αμυδρά ένα γυμνό σώμα.
Ο Μόραλης αφιέρωσε το έργο του στην ανθρώπινη μορφή.
Δέσποσε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Tεχνών ως δάσκαλοςκαθοδηγητής από το 1948 ως το 1983, που αφυπηρέτησε, έχοντας
μαθητές ονόματα όπως ο Κανιάρης, ο Κεσσανλής, ο Μυταράς, ο
Φασιανός κ.ά.
Η ζωγραφική του Μόραλη όταν δεν καταφεύγει σ’ ένα τρυφερό
πένθος, όταν δεν αποδίδει επιτύμβια νεανικών σωμάτων που
υποκύπτουν στον χρόνο, τότε εμψυχώνει φόρμες ενός ήρεμου
πλην υψηλόφρονος κλασικισμού.
Πρόκειται για μια τέχνη που ενσωματώνει τους μοντερνιστικούς
κλασικισμούς του Μεσοπολέμου τύπου Novecento (Sironi, De Pisis
κ.λπ., αλλά και Picasso, Derain, Delvaux, Spencer, Sloan κ.λπ.)
για να καταλήξει σε ένα προσωπικό ύφος μοναδικής συνέπειας.

Ερωτικό
Ιδιωτική Συλλογή
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ΜΑΡΙΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ

(1916-1985)

Γεννήθηκε στην Κωσταντινούπολη.
Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1922, λόγω των
διωγμών του καθεστώτος Ατατούρκ.
Οι μνήμες από αυτή την περιπέτεια σημάδεψαν τον ψυχισμό του.
Οι επιλογές του δεν προήλθαν από συστηματικές σπουδές
ζωγραφικής, αλλά από την πρώιμη εξοικείωση του με θέματα
τέχνης και λογοτεχνίας, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.
Από νωρίς συνδέθηκε με τους κύκλους των σουρεαλιστών και
γενικά με την γαλλική διανόηση.
Η πρώτη του ατομική έκθεση στο Παρίσι το 1938 έδειχνε εμφανείς
σουρεαλιστικές επιρροές. Μετά τον πόλεμο του ‘40 η ζωγραφική
του θα ενταχθεί περισσότερο στο κλίμα της νέας Ecole de Paris.
Από το 1948 εξέθετε τακτικά στην Gallerie de France έως το 1976.
Το 1949 απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα και το 1951 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Προβηγκία.
Εκεί ασχολήθηκε εντατικά με τον σχεδιασμό ταπισερί.
Σε αυτό το κεντρικό κομμάτι της δουλειάς του εντάσσονται και τα
τοπία από την Σπέτσες, που σχεδίασε στο πρώτο του ταξίδι στην
Ελλάδα, το 1958.
Στον τομέα της προσωπογραφίας τα σημαντικότερα έργα του
είναι ιδιόμορφα πορτρέτα μελών της οικογένειας του ή άλλων
προσωπικοτήτων, που αποδίδονται άλλοτε αφαιρετικά με
χρωματικές κηλίδες, άλλοτε σχεδιαστικά με παραμορφωτικές
επεμβάσεις ή συμβολικές αναφορές, σαν προσωπικά σχόλια για
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το εικονιζόμενο πρόσωπο.
Οι τελευταίες θεματικές ενότητες της ζωγραφικής του ήταν τα
Τουρκικά τοπία, Τα Δέντρα και οι Peintures du Supplice, για το
Παρεκκλήσιο Notre Dame de Pitie στο Saint-Remy-de Provence.
Εικονογράφησε πλήθος βιβλίων και σκηνογράφησε σημαντικές
θεατρικές παραστάσεις.
Έκανε ατομικές εκθέσεις σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
και στις ΗΠΑ.
Το έργο του παρουσιάστηκε σε πολλές ομαδικές και διεθνείς
εκθέσεις, καθώς και σε αρκετές αναδρομικές, στη Γαλλία, το
Βέλγιο και την Ελλάδα, πριν και μετά το θάνατο του.
Από το 1986, έτος του θανάτου του, λειτουργεί η Donation Marios
Prasinos στο Saint-Remy-de Provence με τα 108 έργα που δώρισε
ο ζωγράφος στο γαλλικό κράτος το 1985.
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Δέντρα
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ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ

(1923-1988)

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη με καταγωγή από τη Μικρά Ασία.
Εργάστηκε από μικρή ηλικία, ενώ από το 1938 ως το 1940
μαθήτευσε δίπλα στον Αλμαλιώτη, ο οποίος του δίδαξε την τέχνη
της γιγαντοαφίσας.
Εισήχθη στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1939 και σπούδασε δίπλα
στους Κωνσταντίνο Παρθένη και Ουμβέρτο Αργυρό.
Συνέχισε τις σπουδές του πάνω στη ζωγραφική, τη χαρακτική και
τις γραφικές στη Σχολή Καλών Τεχνών (École des Beaux-Arts)
στο Παρίσι.
Από το 1945 ως το 1964 επιμελήθηκε πλήθος αφισών για ταινίες
του ελληνικού κινηματογράφου.
Το 1949 συμμετείχε για πρώτη φορά σε ομαδική έκθεση, ενώ
το 1960 διοργάνωσε την πρώτη από τις δεκαπέντε ατομικές του
εκθέσεις.
Εκτός από την Ελλάδα, έργα του παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις
στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και τη Γιουγκοσλαβία.
Ασχολήθηκε επίσης με τη φιλοτέχνηση εξώφυλλων για περιοδικά,
βιβλία και λευκώματα, ενώ υπήρξε συγγραφέας βιβλίων για την
τέχνη.
Πέθανε στην Αθήνα το 1988.
Έναν χρόνο μετά το θάνατό του, η Εθνική Πινακοθήκη τίμησε τη
μνήμη του Βακιρτζή με μία μεγάλη αναδρομική έκθεση.

Λιτανεία
Ιδιωτική Συλλογή
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΣΠΑΘΑΡΗΣ

(1924-2009)

Γεννιέται στην Κηφισιά της Αττικής και από τις πρώτες στιγμές της
ζωής του έρχεται σε επαφή με το θέατρο σκιών και τον Καραγκιόζη
μέσω του πατέρα του Σωτήρη, γνωστού καραγκιοζοπαίχτη.
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του άρχισε να ασχολείται με τη
ζωγραφική και ιδιαίτερα με τους ήρωες του θεάτρου σκιών.
Ξεκίνησε να δίνει παραστάσεις, αρχικά στην διάρκεια της κατοχής,
σε θέατρα της Αθήνας, σε πρεσβείες, στη Γεννάδιο Βιβλιοθήκη
κ.α.
Από τότε έδωσε πληθώρα παραστάσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο
και σε χώρες του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε διεθνή φεστιβάλ
και συνέδρια ειδικά για το θέατρο σκιών.
Παρουσίασε πολλά έργα με ήρωα τον Καραγκιόζη, τόσο ως
άψυχο υλικό (φιγούρες ηρώων), όσο και σε έμψυχη (ζωντανή)
παράσταση με ηθοποιούς.
Από το 1949 επιδίδεται και στη ζωγραφική, παρουσιάζοντας το
έργο του σε 35 εκθέσεις ομαδικές και ατομικές, με ευδιάκριτα
τα υφολογικά στοιχεία της σχέσης του λαϊκού δημιουργού του
θεάτρου σκιών με τον “ναϊφ” ζωγράφο.
Ήταν μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του
Ινστιτούτου Παγκοσμίου Θεάτρου της UNESCO.
To 1991 ιδρύθηκε το Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Δήμου
Αμαρουσίου, με στόχο την προβολή του θεάτρου σκιών και του
Καραγκιόζη.

Ο Μπαρμπαγιώργος

Ο Καραγκιόζης
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ΚΩΣΤΑΣ
ΤΣΟΚΛΗΣ

(1930)

Ο Τσόκλης είναι σημαντικός Έλληνας καλλιτέχνης της
μεταπολεμικής γενιάς, του οποίου τα έργα συνδυάζουν πτυχές
της εννοιολογικής τέχνης, του νέου ρεαλισμού και της pop art.
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υπό τον Μόραλη.
Έζησε και εργάστηκε στη Ρώμη και στη συνέχεια, ως υπότροφος,
μετακόμισε στο Παρίσι, όπου έζησε μέχρι το 1976.
Μοίρασε τον χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι, έως
το 1983.
Τα χρόνια που ακολούθησαν παρέμεινε κατά κύριο λόγο στην
Ελλάδα, ενώ πολυάριθμες εκθέσεις του διοργανώθηκαν στην
Ευρώπη και στην Αμερική.
Το 1986 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Μπιενάλε της Βενετίας.
Στα έργα του ενυπάρχει το στοιχείο της οφθαλμαπάτης, υπό την
έννοια ότι τα όρια μεταξύ ζωγραφικού έργου και πραγματικού
χώρου τείνουν να καταρρίπτονται.
Από το 1985 και εφεξής τα έργα του περιλαμβάνουν
μαγνητοσκοπημένες εικόνες σε μια απόπειρα να εκφράσουν το
στοιχείο του χρόνου.

Λάδι
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΥΤΑΡΑΣ

(1934-2017)

Ο Μυταράς γεννήθηκε στην Εύβοια και σπούδασε ζωγραφική
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών υπό τον Μόραλη και τον
Παπαλουκά.
Συνέχισε τις σπουδές του στην École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs στο Παρίσι, με ειδίκευση στη σκηνογραφία.
Το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση στην Αθήνα.
Στη συνέχεια εκλέχθηκε Καθηγητής και αργότερα Πρύτανης της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Το έργο του καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα, αποτελούμενο από
σχέδια, ζωγραφικούς πίνακες, θεατρικά σκηνικά και κοστούμια,
αρχιτεκτονικά σχέδια, ταπισερί, παιχνίδια και αναρίθμητες άλλες
μορφές εικονογράφησης.
Αποτύπωσε κατά κύριο λόγο την ανθρώπινη φιγούρα, με
νατουραλιστικό όσο και εξπρεσιονιστικό τρόπο.
Τοποθέτησε τις θεματικές του σε αγροτικά αλλά και αστικά
τοπία, και μεταχειρίστηκε το χρώμα με έναν ιδιαίτερο τρόπο,
δημιουργώντας συχνά μια αίσθηση θερμότητας που εκλύεται από
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
Το έργο του, ποιητικό αλλά και πολιτικοποιημένο με εξαιρετική
δύναμη σχεδίου, άντλησε έμπνευση από τον μεταφυσικό και τον
συμβολικό ρεαλισμό.

Δυο γυναικείες φιγούρες
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Μοτοσυκλέτες
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ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΙΑΡΑΣ
(1934-2014)

Γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας.
Ξεκίνησε να σπουδάζει Νομική την οποία εγκατέλειψε για να
αφοσιωθεί στην ζωγραφική.
Μετά τα πρώτα μαθήματα με τον Θεόδωρο Λεκό (Ερρίκο)
γράφτηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Γιάννη
Μόραλη και την Ελένη Ζογγολόπουλου.
Από το 1956 συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου έζησε τα
20 χρόνια της καριέρας του.
Στη γαλλική πρωτεύουσα σπούδασε λιθογραφία στη Σχολή Καλών
Τεχνών, ζωγραφική με τον Αντρέ Λοτ και ψηφιδωτό και φρέσκο
με τον Τζίνο Σεβερίνη.
Στο Παρίσι παρέμεινε ως το 1975, με ενδιάμεσα ταξίδια στη
Νέα Υόρκη, την Περσία και την Άπω Ανατολή και στη συνέχεια
επέστρεψε στην Ελλάδα.
Το 1956 ξεκίνησε την εκθεσιακή του δραστηριότητα, παρουσιάζοντας την πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα. Ακολούθησαν
άλλες ατομικές, ορισμένες σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ιόλα,
και συμμετοχές σε ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το 2007 οργανώθηκε αναδρομική παρουσίαση του έργου του στο
Νέο μουσείο Μπενάκη.
Έργα του Κώστα Πανιάρα ανήκουν σε σημαντικές ιδιωτικές και
δημόσιες συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Χωρίς τίτλο

56 ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Έργα της Νεοελληνικής Ζωγραφικής από τη Συλλογή του Δήμου Αλίμου 57

ΑΛΕΚΟΣ
ΦΑΣΙΑΝΟΣ
(1935)

Ο Φασιανός είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους
Έλληνες εικαστικούς.
Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Αθήνα και τις συνέχισε στο Παρίσι,
μια πόλη την οποία μέχρι και σήμερα θεωρεί δεύτερη πατρίδα
του.
Ανέπτυξε το ανθρωποκεντρικό στιλ του κατά τη δεκαετία του 1960
και έκτοτε συνέχισε να επικεντρώνεται στο άτομο, στο πλαίσιο
μιας εικαστικής σπουδής της καθημερινής ζωής.
Με θεματικές αναφορές στη μυθολογία και την ιστορία του
έθνους, οι μορφές του ενίοτε θυμίζουν παχιές, χρωματιστές
καρικατούρες.
Το χαρακτηριστικό αυτό στιλ του έχει παρομοιαστεί με τις πρώιμες
φιγούρες του Dubuffet και αποτελεί σήμα κατατεθέν του έργου
του.
Ο αυθορμητισμός και η παιδική απλότητα ορισμένων εκ των
έργων του αντανακλούν την αγάπη του καλλιτέχνη για το έργο
του Θεόφιλου, καθώς και το πάθος του για το θέατρο σκιών και
τον Καραγκιόζη.
Οι συμβολισμοί των εικόνων του αποτελούν συχνά μια παραλλαγή
της ιστορίας της καθημερινότητας, αφήνοντας σε πολλές
περιπτώσεις τον θεατή να περιμένει την επόμενη σκηνή. Η
κοσμοθεωρία του, βαθιά προσωπική, διακρίνεται από λεπτότητα
και ευαισθησία και καθορίζεται από τη δική του, μοναδική οπτική.
Νέος με φουλάρι
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ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΛΙΟΣ

(1935)

Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών με
υποτροφία ως πρώτος επιτυχών.
Το 1961 πήρε υποτροφία από το Ι.Κ.Υ.και το 1965 συνέχισε τις
σπουδές του με την υποτροφία “Σκουζέ” για έναν χρόνο στο
Παρίσι.
Με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης σπούδασε χαρακτική και
λιθογραφία στην Ecole Des Beaux Arts.
Εργάστηκε επί τέσσερα χρόνια ως ζωγράφος – συντηρητής στο
Bυζαντινό Mουσείο Αθηνών (1975 – 1979 ) και στη Μονή του όρους
Σινά (1967).
Από το 1970 έως το 1988 δίδαξε στην Αρχιτεκτονική Σχολή Αθηνών
(Ε.Μ.Π) στην έδρα ζωγραφικής, αρχικά ως επιμελητής του Νίκου
Εγγονόπουλου (1970 – 1973) και στη συνέχεια από το 1985 έως
το 1988 ως Λέκτωρ.
Το 1988 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 1996 έγινε Καθηγητής
χαρακτικής στην Α.Σ.Κ.Τ., όπου συνέχισε να διδάσκει έως το
2001 – 2002.
Ο Γιώργος Μήλιος έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Βραζιλία, Αυστρία, Μεγ
Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο).
Έργα του υπάρχουν στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Μουσείο
Γ. Ι. Κατσίγρα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό
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Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Γ. Μπουζιάνη, στο Μουσείο
Βορρέ, στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στον Πολυχώρο
Πολιτισμού Αθηναΐς, στο Cite Internationale Universitaire του
Παρισιού, σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και
του εξωτερικού.

Δεν έχεις παράπονο
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ΣΩΤΗΡΗΣ
ΣΟΡΟΓΚΑΣ

(1936)

Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε με κρατική υποτροφία στην Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1961.
Το 1972 έλαβε ετήσια προσωπική χορηγία του ιδρύματος Ford.
Έχει πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και σε
διεθνείς εκδηλώσεις οργανωμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού,
την Εθνική Πινακοθήκη, την Πινακοθήκη Πιερίδη και ιδιωτικές
αίθουσες τέχνης (Τόκιο, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Σάο Πάολο, Νέα
Υόρκη, Παρίσι, Ρώμη, Βασιλεία κ.α).
Δίδαξε σχέδιο και χρώμα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου από το 1964 έως το 2003.
Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Σύγχρονης Τέχνης, μέλος
της “Ομάδας για την Επικοινωνία και την Εκπαίδευση στην Τέχνη”
και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού θεωρίας της
τέχνης “Σπείρα”.
Το 2010 μετείχε στην ίδρυση της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικού
Πολιτισμού, καθώς και στην έκδοση του περιοδικού “Ερμής ο
Λόγιος”, του οποίου είναι και μέλος της συντακτικής επιτροπής.
Για το ζωγραφικό του έργο έχουν γραφτεί μελέτες, άρθρα,
κριτικές και τρεις μονογραφίες.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, στις
πινακοθήκες Πιερίδη, Βορρέ και Μοσχανδρέου, στο Τελλόγλειο
Μουσείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο
Γουλανδρή στην Άνδρο.
Το 2004 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της
καλλιτεχνικής του προσφοράς.

Τετράγωνο
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΡΠΑΠΑΣ

(1937-2014)

Ο Γιώργος Δέρπαπας γεννήθηκε στην Κατερίνη το 1937.
Το 1957 μεταβαίνει για σπουδές στο Αμβούργο της Γερμανίας,
όπου παρακολουθεί μαθήματα οικονομικών και πολιτικών
επιστημών.
Το 1960 στρέφεται προς την ζωγραφική, η οποία και μονοπωλεί
έκτοτε το ενδιαφέρον του.
Το 1967 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου και αφοσιώνεται στην
τέχνη του. Πρωτοπαρουσίασε το έργο του το 1964 στην Gallery
“Tillybs” στο Αμβούργο σε ατομική έκθεση κατά τη διάρκεια της
παραμονής του στην Γερμανία.
Σημαντικός δημιουργός, καλλιτέχνης με σπάνια αίσθηση, με μία
μοναδική σχεδιαστική ικανότητα και χρωματική δεξιοτεχνία που
χαρακτηρίζει το σύνολο του πολύπλευρου έργο του.
Aκούμπησε σταθερά, με σιγουριά σε μία πλατειά συγγένεια και
ευγενική ερμηνεία των καλλιτεχνικών θέσεων του φανταστικού
ρεαλισμού και έτσι κατόρθωσε να δημιουργήσει και διατηρήσει
την προσωπική του έκφραση και ταυτότητα.
Ζωγράφος της αίσθησης, και όπως έγραψε για το έργο του ο
Οδυσσέας Ελύτης: “πρόκειται για μια διαχρονική αίσθηση της
ζωής”.
Είναι ένας από τους σημαντικότερους έλληνες εκπροσώπους του
φανταστικού ρεαλισμόυ με δεκάδες εκθέσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.

Αλληγορική σύνθεση
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ΠΕΤΡΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
(1937)

Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με
δάσκαλο το Γιάννη Μόραλη (1956–1961), με υποτροφία του Ι.Κ.Υ.
σε όλα τα χρόνια σπουδών. Αποφοίτησε με πολλές διακρίσεις.
Μετά την αποφοίτηση του από το Εργαστήρι Ζωγραφικής
σπούδασε Σκηνογραφία, Διακόσμηση και Διαφήμιση στο
φροντιστήριο της Α.Σ.Κ.Τ. κοντά στον Βασίλη Βασιλειάδη (1962 –
1964), με διακρίσεις επίσης.
Μελέτησε τη Βυζαντινή και Λαϊκή Τέχνη στην Ελλάδα με υποτροφία
του Ι.Κ.Υ. (1964–1965).
Διοργάνωσε 35 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, ενώ έλαβε μέρος
σε πολλές σημαντικές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στις σημαντικότερες διεθνείς Bienalle.
Από το 1961, παράλληλα με τη ζωγραφική, εργάστηκε για το
θέατρο και τον κινηματογράφο φιλοτεχνώντας σκηνικά και
κοστούμια, για κρατικά θέατρα και ελεύθερους θιάσους.
Δίδαξε καλλιτεχνικά μαθήματα στα ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Διακοσμητών ΑΤΟ-Δοξιάδη, Σκηνογραφία στις σχολές Βακαλό κ.α.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην συλλογές
των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού, στα Μουσεία Πιερίδη
και Βορρέ, στις συλλογές Αντωνίου, Βέργου, Ιωαννίδη,
Μοσχανδρέου, Καγκελάρη κ.α καθώς και στις συλλογές πολλών
τραπεζών και σε άλλες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές και
μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επίσης σε Πινακοθήκες πολλών δήμων της χώρας καθώς και στην
Πινακοθήκη της Βουλής.

Αέναο τοπίο
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ΑΛΕΞΗΣ
ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ

(1939-1994)

Ο Ακριθάκης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους
Έλληνες καλλιτέχνες, χάρη στην ιδιαίτερη τεχνοτροπία του,
«ιερογλυφική», συμβολική και επαναλαμβανόμενη.
Γεωμετρικά σχήματα, φωτεινά, βασικά χρώματα και πολυάριθμες
εικόνες από βαλίτσες χαρακτηρίζουν το έργο του. Χρησιμοποίησε
μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως ακρυλικό σε χαρτόνι, λάδι σε
καμβά, κερί, παστέλ, ξύλο κ.ά.
Μεταχειρίστηκε σύμβολα όπως ο ήλιος, ένα ψάρι, ένα μάτι, ένα
πουλί, μια καρδιά, ένα αεροπλάνο κ.τ.λ., ώστε να δημιουργήσει
τέχνη με αντιθέσεις και περιγράμματα.
Η εικόνα της βαλίτσας επαναλαμβάνεται σε μεγάλο αριθμό έργων
του ως ένα σύμβολο της αιώνιας πτήσης.
Έζησε στο Παρίσι μεταξύ 1957 και 1961, ενώ από το 1968 ως το
1970 παρέμεινε στο Βερολίνο με υποτροφία του γερμανικού
κράτους (DAAD).
Στη συνέχεια μοίρασε τον χρόνο του μεταξύ Αθηνών και Ευρώπης.
Πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, Τορίνο, Γενεύη), ενώ συμμετείχε
σε σημαντικές ομαδικές παρουσιάσεις στην Ευρώπη.
Ο Ακριθάκης ασχολήθηκε επίσης με την εικονογράφηση βιβλίων,
τη σκηνογραφία και το design.
Πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Hommage a l’amour
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Hommage a l’amour
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ΟΠΥ
ΖΟΥΝΗ
(1941-2008)

Γεννήθηκε στο Κάιρο, όπου και παρακολούθησε μαθήματα
ζωγραφικής, κεραμικής και φωτογραφίας και έκανε την πρώτη
της ατομική έκθεση.
Το 1963 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ.
της Αθήνας, ζωγραφική με τον Μόραλη και σκηνογραφία με τον
Βασίλη Βασιλειάδη.
Στα παλαιότερα έργα της (ζωγραφική σε χαρτόνι ή σε χαραγμένο
φελλό) κυριαρχούσε μια εξπρεσιονιστική γραφή.
Από τη δεκαετία του 1970, η τέχνη της στράφηκε αποφασιστικά
προς τις γεωμετρικές συνθέσεις.
Σε πρώτη φάση κυριαρχεί η λιτότητα της φόρμας και οι αρμονικές
αναλογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της επιφάνειας με το
φως και το χρώμα.
Ακολουθώντας μια σχεδόν φυσική εξέλιξη, οι οπτικοί
πειραματισμοί επεκτείνονται στις τρεις διαστάσεις, δίνοντας
πρωτεύοντα ρόλο στην προοπτική, στη διάθλαση του φωτός,
στις αντιθέσεις μεταξύ των επιφανειών και σε όλα τα στοιχεία
που δημιουργούν μία αίσθηση κίνησης.
Το χρώμα τονίζει την γεωμετρική καθαρότητα των κατασκευών,
ενώ συχνά αξιοποιείται και υφή των διάφορων υλικών.
Το εικαστικό της έργο περιλαμβάνει επίσης σειρές χαρακτικών και
πειραματισμούς με χρήση τεχνολογικών μεθόδων, φωτογραφικές
επεμβάσεις, video κ.α.
Το έργο της είχε διεθνή αναγνώριση.
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Μέχρι το θάνατό της το 2008 πραγματοποίησε συνολικά πάνω από
70 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετείχε
σε διεθνή συνέδρια και σε εκατοντάδες ομαδικές εκθέσεις.
Είχε τακτική παρουσία σε διεθνείς Μπιενάλε και Τριενάλε
χαρακτικής.
Μετά το 1980 συμμετείχε επίσης σε διεθνείς εκθέσεις Μail Αrt και
οπτικής ποίησης.
Έχει τιμηθεί με το εθνικό βραβείο στο Festival International de
la Peinture της UNESCO και με το πρώτο βραβείο στην διεθνή
Μπιενάλε Impreza (Ουκρανία, 1989).
Έργο της έχει τοποθετηθεί στο σταθμό Αιγάλεω του Αθηναϊκού
μετρό.

Καθρέφτης

Σύνθεση
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ΧΡΟΝΗΣ
ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ

(1941)

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1960 - 1965) με καθηγητή τον
Γιάννη Μόραλη.
Το 1970 συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία για δύο χρόνια
στην Ecole Nationale des Beaux Arts του Παρισιού.
Το 1989 εξελέγη καθηγητής ζωγραφικής στην Aνώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Εκτός από την ζωγραφική ασχολείται με την γλυπτική και την
χαρακτική.
Έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε περισσότερες από 30
ατομικές εκθέσεις και πάνω από 100 ομαδικές στις πιο σημαντικές
πόλεις της Ελλάδας.
Έχει επίσης εκθέσει τα έργα του και στο εξωτερικό: Γαλλία,
Βραζιλία, Σουηδία, Ιρλανδία, Γιουγκοσλαβία, Κύπρο, Ισπανία και
Ισραήλ.
Από το 1964 συμμετέχει σε διάφορες καλλιτεχνικές ομάδες με
πολιτικό χαρακτήρα.
Υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας “Νέοι Ελληνες
Ρεαλιστές”.
Επιπλέον έχει εκδώσει τα βιβλία “Ημερολόγια ταξίδια” (1994),
“Ψευτοδοκίμια” (2000) και το “Χρώμα της σπουδής” (2005) με
κείμενα του σχετικά με την τέχνη. Το 1998 εξέδωσε την ποιητική
συλλογή με τίτλο “Σπουδή στο μαύρο”.

Σελίδες ημερολογίου
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ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

(1944)

Ο Γιώργος Σταθόπουλος, που ανήκει στην γενιά των σύγχρονων
ζωγράφων, γεννήθηκε στην Καλλιθέα (Προστοβά) Τριχωνίδος.
Σπούδασε ζωγραφική και γλυπτική στην Αθήνα στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών (1966 – 1971) κοντά στους Γιάννη Μόραλη,
Νίκο Νικολάου, Γιάννη Παππά και Δημήτρη Καλαμάρα.
Το 1970 Έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην Αθήνα.
Έχει ακόμη μετάσχει σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις
στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχει εικονογραφήσει και σειρά
βιβλίων, εξωφύλλων, φωνογραφικών δίσκων και αφισών.
Το έργο του κινείται στην περιοχή της ελληνικότητας και
συνδυάζει υπερρεαλιστικά και εξπρεσιονιστικά στοιχεία σε μία
απλοϊκή γραφή.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Σύνθεση με βάζο στο τραπέζι
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ΓΙΑΝΝΗΣ
ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ
(1945)

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε χαρακτική με υποτροφία
στην Ανώτατη Σχολή Καλώντεχνών της Αθήνας (1963 – 1968).
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην ζωγραφική (1970
– 1976) στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου με υποτροφία
από την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).

Το γράμμα που δεν έφτασε
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Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Γερμανία προσκεκλημένος του
καλλιτεχνικού Προγράμματος της πόλης του Δ. Βερολίνου.
Το 1994 εξελέγη τακτικός καθηγητής στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας.
Τη δεκαετία του ‘60 υπήρξε μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας
‘Α’ στην Αθήνα και της εικαστικής ομάδας του περιοδικού
“Επιθεώρηση Τέχνης”. Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος της ομάδας
των νέων ελλήνων ρεαλιστών (1971–1973) και του Κέντρου
Εικαστικών Τεχνών (1974 – 1976).
Από το 1966 παρουσιάζει τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, στις ΗΠΑ και στην
Ιαπωνία.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ
(1945)

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Αθηναϊκό Τεχνολογικό
Ινστιτούτο (Σχολή Δοξιάδη). Ανάμεσα στους δασκάλους του ήταν
και ο Ηλίας Δεκουλάκος για τη ζωγραφική.
Στα έργα του χρησιμοποιεί τυπικά στοιχεία του σουρεαλισμού,
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ενώ προσθέτει στοιχεία μανιερισμού με προσωπογραφίες, όπου
χρησιμοποιεί ονειρικά και φανταστικά σύνολα.
Σε αρκετά έργα του χρησιμοποιεί την εικόνα από ένα ιδεαλιστικό
νεανικό πρόσωπο γυναίκας και συνδυάζει στοιχεία από το
παρελθόν με αποσπασματικά και παραμορφωμένα στοιχεία από
την αντικειμενική πραγματικότητα, ενώ αλλού παρεμβάλλεται
στο έργο του ένα ακίνητο πουλί, δημιουργώντας μυστήριο στο
σύνολο.
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, σε Δημοτικές Πινακοθήκες και Μουσεία.

Φανταστικό
τοπίο
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ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

(1946)

Γεννήθηκε το 1946 στην Κατερίνη Πιερίας.
Από το 1979 έως το 1976, σπουδάζει ζωγραφική στην Εθνική
Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού (Ecole Nationale des BeauxArts de Paris) και μετά το τέλος των σπουδών του αποφασίζει να
εγκατασταθεί μόνιμα στη Γαλλία.
Ενώ εξασκεί με επιτυχία τη ζωγραφική ως επάγγελμα, η
προσωπική του ανάγκη να διευρύνει τις γνώσεις του πάνω στην
τέχνη, τον οδηγεί στο να συνεχίσει τις σπουδές του.
Έτσι, για τα επόμενα χρόνια παρακολουθεί μαθήματα στο
εργαστήριο του Μουσείου του Λούβρου, στο τμήμα γκραβούρας
στην σχολή καλών τεχνών της Σεβίλλης, στο τμήμα λινοτυπίας
και μεταξοτυπίας Στο Νεγύ-σουρ-Μαρν, Πολιτιστικό Κέντρο του
Σάλβ.Αλλάντ και στο τμήμα λιθογραφίας στο Νοζέντ-Σουρ- Μαρν.
Από το 1975 έως και σήμερα, τα έργα του έχουν παρουσιαστεί
επανειλημμένως σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στη Γαλλία και
στην Ελλάδα και κάποια από αυτά εκτίθενται μόνιμα σε μουσεία
και σε ιδιωτικές συλλογές των δύο αυτών χωρών.
Το 1985 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο La Main d’ Or του
Ινστιτούτου Ακαδημίας του Παρισιού και το 1998 με το πρώτο
βραβείο Bordeaux της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Γαλλία - Ελλάδα Τουρκία στο Σαν - Λουμπέ.

Ελληνικές ενδυμασίες
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ

(1946)

“Ξεκίνησα στην Δράμα την πόλη που γεννήθηκα και
συνειδητοποίησα την ύπαρξη μου.
Στα δεκαοκτώ μου, η απόφαση μου να κάνω πράξη την αγάπη
μου για την τέχνη σε δύσκολες εποχές, πήρε τον δρόμο της και
μετά από πέντε δημιουργικά χρόνια στην ΑΣΚΤ στην Αθήνα,
βρέθηκα στο Παρίσι, ( άλλος πλανήτης για την εποχή), στην
Beaux Αrt και όχι μόνο, όπου επί επτά χρόνια ρούφηξα πολύτιμο
υλικό πνευματικό, εικόνες, δράσεις, συγκρούσεις, διεκδικήσεις,
με πολλές συγκινήσεις.
Έσκαψα βαθιά μέσα μου για αλήθειες και στόχους. Εκεί
ερωτεύτηκα τον άνθρωπο της ζωής μου, πολύτιμο σύντροφο μου,
την ζωγράφο Μ. Λεβεντάκου, που μου χάρισε τις δυό μας κόρες.
Πορευόμαστε δημιουργικά ο καθένας με τα οράματα του, όσο
οι καταστάσεις γύρω μας το επιτρέπουν, αφού καθημερινά μας
πληγώνουν και κλονίζουν την πίστη μας σε αξίες, που θεωρούσαμε
στέρεες και ξεκάθαρες.
Με τους σπουδαστές στην ΑΣΚΤ όπου δίδαξα επί τριάντα
δύο χρόνια, είχα ουσιαστική επαφή καθώς το πειραματικό
στοιχείο, μας πρόσφερε διάλογο δημιουργικό, προκειμένου να
συνειδητοποιήσουμε τον στόχο μας, πως να τον διερευνήσουμε
και να δώσουμε την λύση.
Ως Πρύτανης που διετέλεσα πάνω από τρία χρόνια, εργάστηκα
για το συμφέρον του ιδρύματος, των φοιτητών, των δασκάλων,
του διοικητικού προσωπικού, την προβολή της σχολής, με συνεχή
παρουσία κρατώντας ισορροπίες και διεκδικώντας τα καλύτερα
για την άριστη λειτουργία, και υψηλή ποιότητα, μέσα από πνεύμα
συνεννόησης και όχι συγκρούσεων.
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Το δημιουργικό μου κομμάτι ανοιχτό και χωρίς δεσμεύσεις για
επόμενα ταξίδια.”
Τρ. Πατρασκίδης
Ζωγράφος, Ομ. Καθηγητής της ΑΣΚΤ
Π. Πρύτανης

Χωρίς τίτλο
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(1952)

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Αρχιτεκτονική στη
Βιέννη και στη συνέχεια ζωγραφική στην Φλωρεντία, απ’ όπου
αποφοίτησε.
Παρέμεινε στην Ιταλία (Μιλάνο και Βενετία) μέχρι το 1980, οπότε
και επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα, όπου ζει και εργάζεται
μέχρι σήμερα, μεταξύ Αθήνας και Σκοπέλου.
Η ζωγραφική του Αποστόλου Γεωργίου, ενός από τους
σημαντικότερους έλληνες καλλιτέχνες της γενιάς του ‘80, είναι
ανθρωποκεντρική και αφηγηματική, και αντλεί τα θέματα της
από την καθημερινότητα των ανθρώπων.
Διαπροσωπικές σχέσεις, προσωπικά άγχη και αδιέξοδα αποδίδονται με λεπτό χιούμορ, σαρκασμό και τρυφερότητα,
αναδεικνύοντας τον υπαρξιακό χαρακτήρα του έργου του
Γεωργίου και τον βασικό του προβληματισμό γύρω από την
ταυτότητα, το φύλο και τις ανθρώπινες σχέσεις.
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις σε γκαλερί
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Παρίσι και έχει συμμετάσχει σε
σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χωρίς τίτλο / Δέντρο
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
(1952)

Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας με καθηγητή τον Γιώργο Μαυροϊδη (1970 – 1974).
Συνέχισε τις σπουδές του στην Λυών και στο Παρίσι (1978 – 1981).
Αργότερα ως ακροατής παρακολούθησε το εργαστήριο του Leonardo Cremonini στην Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts
του Παρισιού.
Το 1982 επιστρέφει στην Ελλάδα, όπου εγκαθίσταται στην Αθήνα.
Μαζί με τους καλλιτέχνες Ειρήνη Ηλιοπούλου, Γιώργο Ρόρρη,
Εδουάρδο Σακαγιάν και Μαρία Φιλιπποπούλου σχηματίζουν μια
άτυπη ομάδα «επιστροφής στη ζωγραφικότητα».
Πραγματοποίησε την πρώτη ατομική του έκθεση στην Αθήνα το
1982.
Έκτοτε έχει δείξει τη δουλειά του σε πέντε ατομικές και
πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Μορφωτικό
Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, στο Μουσείο Φρυσίρα, στην
Πινακοθήκη Κουβουτσάκη και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές την
Ελλάδα, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Νεκρή φύση με λουλούδια
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ΠΑΝΟΣ
ΦΕΙΔΑΚΗΣ

(1956-2003)

Γεννήθηκε το 1956 στο Αίγιο. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών (1976 – 1981) με καθηγητές τον Γιάννη Μόραλη,
τον Γιάννη Μαυροϊδη και τον Δημήτρη Μυταρά.
Ζωγράφισε πορτρέτα, γυμνά, τοπία, νεκρές φύσεις και
αρκετές μεγάλες συνθέσεις, κινούμενος πάντα στο πλαίσιο της
παραστατικής ζωγραφικής.
Από τη δεκαετία του ‘90 και μετά μπαίνουν στα έργα του οι
ζωηρές αποχρώσεις, ένταση, το κόκκινο του καδμίου και το

4 φιγούρες σε εσωτερικό χώρο
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πράσινο του σμαραγδιού.
Παρότι σταδιακά προσθέτει στις συνθέσεις του λευκά και μπλε
χρώματα, τα οποία αφήνει ως φόντο από την προετοιμασία του
τελάρου του, παρέμεινε πάντα πιστός στην απλότητα της τεχνικής
και στην αναγκαιότητα της άμεσης ζωγραφικής πράξης.
Γι’ αυτό, άλλωστε, τα έργα του απέπνεαν πάντα μια βαθιά
αίσθηση τρυφερότητας για τον κόσμο που μετέφερε στο τελάρο
του.
Ο χώρος και το φως καθορίζουν απόλυτα τις σχέσεις που ο ίδιος
ήθελε να αναπτύξει στις συνθέσεις του.
Αξιόλογη επιτυχία του Πάνου Φειδάκη ήταν η βράβευση του, με
πρώτο βραβείο, στον διαγωνισμό του “Αττικό Μετρό Α.Ε.”, για
την αισθητική βελτίωση του σταθμού του Μεγάρου Μουσικής της
Αθήνας.
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ΑΛΤΟΥΝΙΑΝ
ΓΚΑΓΚΙΓΚ
(1957)

Γεννήθηκε στο Έρεβαν της Αρμενίας το 1957.
Σπούδασε στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών Τερλεμεζιάν του Έρεβαν.
Αποφοίτησε από την Καλών Τεχνών της Αρμενίας με ειδικότητα
στη Ζωγραφική και στην Γλυπτική και έκανε μεταπτυχιακό στο
Τμήμα Ζωγραφικής της Μόσχας με υποτροφία.
Έχει διατελέσει ως κριτικός τέχνης στο Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης της Αρμενίας (1992-1993) και έχει διδάξει ως Καθηγητής
στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου του Έρεβαν (19931995).
Από το 1995 έχει εγκατασταθεί με την οικογένεια του στην Ελλάδα
και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.
Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και την
Αρμενία και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις εντός
και εκτός συνόρων.

Ο παππούς
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ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
(1958)

Γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.
Σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. (1980 -1985), με δασκάλους
τους Δημήτρη Μυταρά και Δημοσθένη Κοκκινίδη και σκηνογραφία
με τον Β. Βασιλειάδη.
Αντλεί συχνά τα θέματα του από την μυθολογία και τον κόσμο
του ονείρου.
Στην σύνθεση του εμπλέκονται ζωικές και ανθρώπινες μορφές, οι
οποίες αποδίδονται με εξπρεσιονιστική διάθεση.
Τα έργα του διακρίνονται για τη χρωματική λιτότητα, την σταθερή
δομή στην σύνθεση και τις συμβολικές προεκτάσεις των θεμάτων.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές (“Το τρίτο Μάτι”,
1986, “Titanium” 1990) και έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις
(“Ώρα” 1980 Αθήνα, Εικαστικά ‘85, “Dada” 1990 κ.α. )
Έργα του βρίσκονται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων και
σε ιδιωτικές συλλογές.
Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

Αδάμ και Εύα
Ιδιωτική Συλλογή

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

