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 Σπύρος Παπαλουκάς. Πρωττυπος και
μοναδικς. H συμβολή
του στη διαμρφωση
της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης.
 Xρονολγιο Σπύρου Παπαλουκά.
 Παράδοση και νέα
ρεύματα.
Διεύρυνε
και πλούτισε τις αναζητήσεις του με νέα
χαρακτηριστικά και
νέες αξίες.
 O ποιητής του χρώματος. Γνήσια καλλιτεχνική φύση, πρσφερε στον τπο μας
μια πολυσήμαντη εικαστική δημιουργία.
 Tοπία του Aγίου
Oρους. Mοναστήρια,
αυλές, χαγιάτια και
αρσανάδες απεικονίζονται με θαυμαστή
μαεστρία.
 H ζωγραφική του
Παπαλουκά. O χώρος, η φρμα και το
χρώμα αποτελούν τα
κύρια χαρακτηριστικά
του έργου του.
 Oι τοιχογραφίες της
Aμφισσας. H εικονογράφηση της Mητρπολης καταστρέφεται
απ την υγρασία και
την έλλειψη συντήρησης.
 O άνθρωπος Παπαλουκάς. O σπουδαίος
δημιουργς, δάσκαλος
και πατέρας, πως τον
θυμάται η κρη του
Mίνα Παπαλουκά.
 Aπαιτητικς και ευαίσθητος. O μαθητής
Δημήτρης Mυταράς αναφέρεται στο δάσκαλο Σπύρο Παπαλουκά.

Eξώφυλλο: Aυτοπροσωπογραφία,
1916. Λάδι σε μουσαμά 43x37 εκ.
Συλλογή Aνωτάτης Σχολής Kαλών
Tεχνών.
Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

ΦIEPΩMA

Σπύρος Παπαλουκάς:
πρωττυπος και μοναδικς
H συμβολή του στη διαμ ρφωση της σύγχρονης νεοελληνικής τέχνης
Διορατικ ς, δραστήριος, ασυμβίβαστος και ταλαντούχος ο Σπύρος
Παπαλουκάς, συνέβαλε τα μέγιστα
στην εξέλιξη μιας σύγχρονης ζωγραφικής αντίληψης στην Eλλάδα.
Hταν ο ζωγράφος που προσέγγισε
με πρωτ τυπο και μοναδικ τρ πο
το ελληνικ τοπίο· το απέδωσε με
τ λμη και δύναμη. Eδωσε νέα πνοή
στην αγιογραφία, αφού είχε ζήσει
για ένα ολ κληρο χρ νο στο Aγιον
Oρος, αντιμετωπίζοντας θαρραλέα
μέρος του κλήρου που ήταν εχθρικ στις καινοτομίες του.
Πειραματιζ ταν πάνω σε πολλές
και διαφορετικές τεχνοτροπίες,
γιατί προέβλεπε πως η τέχνη θα εξελισσ ταν διαφορετικά κι ήθελε,
χι μ νο να προλάβει αλλά και να
Eπιμέλεια αφιερώματος:

ΠEΓKY KOYNENAKH
κατακτήσει το καινούργιο. Mέσα
στις επιδιώξεις του ήταν, να μην
παραμένει πιστ ς σ’ ένα στυλ, έστω
κι αν αυτ άρεσε ή θεωρούνταν εμπορικ . Δεν πρ δωσε ποτέ αυτή
την αρχή του. Tο εμπ ριο της τέχνης δεν τον αφορούσε, προτιμούσε να περνά δύσκολα, να δουλεύει
σε διαφορετικές δουλειές για να τα
βγάλει πέρα, χωρίς να ενδίδει
στους ν μους της αγοράς που απαιτούσε συνεχώς να την τροφοδοτεί με έργα του.
Kι ανάμεσα στους εκφραστικούς
πειραματισμούς του, η διδασκαλία,
είτε στην Aρχιτεκτονική Σχολή του
E.M.Π., είτε στην Aνώτατη Σχολή
Kαλών Tεχνών. Φωτισμένος δάσκαλος, επεδίωκε να μεταδώσει στους
νέους την αγάπη του για τη ζωή και
την τέχνη. Δεν κρατούσε τα μυστικά της τέχνης του μ νο για τον ίδιο, ήθελε να γίνουν κτήμα, ιδιαίτερα, των νεώτερων. Στους μαθητές
του, έλεγε, να αποφεύγουν τη μανιέρα, τους βοηθούσε «ν’ αποκτήσουν ελεγχ μενα και σαφή κριτήρια, για να μπορούν οι ίδιοι να κρίνουν και να καθοδηγούν το μελλοντικ τους έργο».
Aνάμεσα στις πολλές δραστηρι τητές του ήταν και η διεύθυνση της
Δημοτικής Πινακοθήκης της Aθήνας. Διαδραμάτισε σημαντικ ρ λο
στη συντήρηση της συλλογής της,
στη διάσωσή της στα χρ νια του
πολέμου. Oραματιζ ταν μια Δημοτική Πινακοθήκη με υποδειγματική
οργάνωση, που θα συγκέντρωνε τα
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Aπ το 1917-1922 ο Σπύρος Παπαλουκάς παραμένει στο Παρίσι, συνεχίζοντας τις
σπουδές του στις σχολές Grande Chaumiere και Ecole Julian. Tην ίδια εποχή μετέχει σε πολλές καλλιτεχνικές εκθέσεις και εκτελεί τη διακσμηση ιδιωτικής έπαυλης στις Bερσαλλίες. H παραπάνω καλλιτεχνική φωτογραφία ανήκει σε φωτογραφείο της Mονμάρτρης, εκείνης της εποχής.

πλέον αντιπροσωπευτικά έργα της
νεοελληνικής ζωγραφικής και θα επωμιζ ταν ένα εκπαιδευτικ ρ λο.
H βιβλιογραφία που αφορά στον
μεγάλο αυτ ζωγράφο είναι πραγματικά περιορισμένη. Σημαντική
θεωρείται η πρ σφατη έκδοση του
λευκώματος «Σπύρος Παπαλουκάς» απ την «Iονική Tράπεζα», που γίνεται μια προσπάθεια να φωτιστεί πολύπλευρα το έργο του απ

τον Xρύσανθο Xρήστου, τη Mαρίνα
Λαμπράκη -Πλάκα, την Eλένη Bακαλ και τη Mαίρη Mιχαηλίδου.
Aποσπάσματα άλλωστε απ τα κείμενά τους περιλαμβάνονται και
στο αφιέρωμα των «Eπτά Hμερών».
Tο αφιέρωμα συμπληρώνεται απ
μια συνέντευξη της κ ρης του ζωγράφου, Mίνας Παπαλουκά, που
σκιαγραφεί το πορτρέτο του πατέρα της.

Mονή απ τις Kαρυές, 1924. Λάδι σε χαρτνι. 45X55 εκ. Iδιωτική συλλογή.

Xρονολγιο Σπύρου Παπαλουκά
1892 Γεννιέται στη Δεσφίνα Παρνασσίδας. Γονείς του ο Xαράλαμπος και η Aσημίνα Παπαλουκά το γένος Πυροβλου. O
καπετάνιος πατέρας του πεθαίνει πολύ νωρίς αφήνοντας
τον καλλιτέχνη ορφαν σε ηλικία 6 ετών.
1900-1906 Φοιτά στο δημοτικ σχολείο του χωριού και του παίρνει τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής απ τον συμπατριώτη και γαμπρ του Nικλαο
Παπακωνσταντίνου, ο οποίος
διέγνωσε πολύ έγκαιρα την
καλλιτεχνική του φλγα.
1907 Eρχεται για πρώτη φορά στην
Aθήνα και προσλαμβάνεται υ-

πάλληλος σε χρωματοπωλείο
στον Πειραιά.
1908 Παίρνει απολυτήριο σχολαρχείου απ την κωμπολη Xρισσού.
1909 Eκτελεί την πρώτη του παραγγελία τον «Mεγάλο Aρχιερέα»
και κατπιν ολκληρο το τέμπλο της εκκλησίας του Aγίου
Δημητρίου στη Δεσφίνα.
1909-1916 Φοιτά στην Aνωτάτη Σχολή Kαλών Tεχνών και κατά τη
διάρκεια των σπουδών του
κερδίζει επτά πρώτα βραβεία.
1917-1922 Συνεχίζει τις σπουδές
του στο Παρίσι στις Σχολές
Grande Chaumiere και Ecole
Julian. Παράλληλα μετέχει σε

πολλές καλλιτεχνικές εκθέσεις και εκτελεί τη διακσμηση ιδιωτικής έπαυλης στης
Bερσαλλίες.
1922 Παίρνει μέρος στη Mικρασιατική Eκστρατεία ως πολεμικς
ζωγράφος, μαζί με τον Περικλή Bυζάντιο και τον Παύλο
Pοδοκανάκη. Mε τα έργα του
δημιουργούν κατά την πορεία
τους στο μέτωπο, το υπουργείο Στρατιάς Mικράς Aσίας
οργανώνει μεγάλη πολεμική
έκθεση στο Zάππειο Mέγαρο.
Oι κριτικές του Φώτου Πολίτη
και του Zαχαρία Παπαντωνίου
για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά είναι διθυραμβικές και

το υπουργείο αποφασίζει τη
μεταφορά της έκθεσης στη
Σμύρνη, μολοντι διαφαίνεται
ήδη η τραγική κατάληξη της
εκστρατείας. Aπ την απφαση αυτή, ο καλλιτέχνης θα υποστεί βαρύτατο πλήγμα, αφού 500 έργα του καίγονται
στο τραίνο που τα μεταφέρει
στη Σμύρνη τις μέρες της καταστροφής της.
1922-1923 Bαθιά απογοητευμένος
απ τη διακοπή των σπουδών
του και την απώλεια των έργων του, αποσύρεται στην Aίγινα που επιδίδεται στη μελέτη του ελληνικού τοπίου.
Συνέχεια στην 5η σελίδα
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Φωτογραφία απ τη Mικρασιατική εκστρα
ντιο και τον Παύλο Pοδοκανάκη), είχε πάρ
εκτέθηκαν απ το υπουργείο Στρατιάς Mι
Zαχαρία Παπαντωνίου, ιδιαίτερα για τα έρ
γείο, λγω της μεγάλης επιτυχίας, παρτ
εκθέσει τα έργα στη Σμύρνη. Eτσι, 500 έ
Σμύρνη τις μέρες της καταστροφής της...

O Σπύρος Παπαλουκάς μπροστά στο καβαλέτο του, τα πρώτα χρνια
των σπουδών του στην Aνώτατη Σχολή Kαλών Tεχνών της Aθήνας.

O Σπύρος Παπαλουκάς με τη χλαίνη του, στη διάρκεια της Mικρασιατικής Eκστρατείας, το 1922.

Aπ δεξιά, ο Σπύρος Παπαλουκάς και δεύτερος απ αριστερά ο Φώτης Kντογλου, που συγγένεψαν αργτερα λγω γάμου του πρώτου. Στη φωτογραφία, μαζί με φίλους τους, στο εργαστήριο του Παπαλουκά στο Παρίσι, στην περιοχή του Mονπαρνάς το 1919.
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O καλλιτέχνης μπροστά στα έργα του. Tο 1
νική έκθεση που οργανώθηκε απ το ελλη
Στην έκθεση αυτή, στην οποία μετέχει η
βραβεύεται το έργο του με τίτλο «Nεκρή Φ

ατεία (1922). O Σπύρος Παπαλουκάς (μαζί με τον Περικλή Bυζάάρει μέρος ως πολεμικς ζωγράφος. Tα έργα που δημιούργησαν,
Mικράς Aσίας στο Zάππειο. Oι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του
έργα του Σπύρου Παπαλουκά, υπήρξαν διθυραμβικές. Tο υπουρτι διαφαινταν το άδοξο τέλος της εκστρατείας αποφάσισε να
έργα του καλλιτέχνη κάηκαν στο τρένο που τα μετέφερε στη
..

Kαθιστς ο Σπύρος Παπαλουκάς και ρθιος πίσω του ο φίλος του Στρατής Δούκας. O ζωγράφος και ο συγγραφέας πλαισιώνονται απ δύο φίλους τους.

O ζωγράφος με την κρη του Mίνα, στο Λουτράκι, στη
δεκαετία του ’40.
Συνέχεια απ την 3η σελίδα

1947, συμμετέχει με 22 έργα του στην πρώτη διαχροληνικ κράτος στη Bασιλική Aκαδημία του Λονδίνου.
πρωτοπορία της ελληνικής εικαστικής δημιουργίας,
Φύση».

Eκεί συντροφιά με τον αχώριστο φίλο του Στρατή Δούκα,
τον Δημήτρη Πικιώνη και τον
Kώστα Bάρναλη, δημιουργεί
την περίοδο της «Aίγινας».
1923 Eκθέτει τα έργα του στο Λύκειο των Eλληνίδων που την
ίδια εποχή απασχολείται και η
μετέπειτα σύζυγς του Oλγα
Eυαγγέλου.

Eπιστολές του Σπύρου Παπαλουκά προς τον Δημήτρη Πικιώνη,
που γράφτηκαν το 1941. Στην μία του εκθέτει τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει σε έναν διαγωνισμ ελεύθερου σχεδίου και στην
άλλη του εκφράζει τα συναισθήματά του για την κριτική που έγραψε ο Πικιώνης. O ζωγράφος σημειώνει: «Tην κριτική σου τη
διάβασα· βεβαίως πάλλεται απ ενδιαφέρον και αγάπη για τη ζωή
μου και το έργο μου. Aκμα ως κριτική συνέλαβες πολλά...».

1923-1924 O Στρατής Δούκας φεύγει για το Aγιον Oρος, που
προετοιμάζει την εκεί παραμονή του Σπύρου Παπαλουκά
που τον ακολουθεί σύντομα
με σκοπ να μελετήσει το αγιορείτικο τοπίο και τη βυζαντινή τέχνη. Oι δύο φίλοι παραμένουν στη μοναστηριακή
πολιτεία έναν περίπου χρνο
και ο καλλιτέχνης, δουλεύο-

ντας ακατάπαυστα, δημιουργεί την περίοδο του «Aγίου
Oρους».
1924 Tην περίοδο αυτή επιθυμεί να
παρουσιάσει μνο στη Θεσσαλονίκη και με πολύ ζήλο διοργανώνει την πρώτη ατομική
του αλλά και γενικτερα, την
πρώτη έκθεση ζωγραφικής
στην συμπρωτεύουσα. EπιλέΣυνέχεια στην 6η σελίδα
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Συνέχεια απ την 5η σελίδα

γει το Λευκ Πύργο, τον οποίο
μετατρέπει κατάλληλα και δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη τον
πρώτο εκθεσιακ χώρο.
1925 O Στρατής Δούκας προετοιμάζει και πάλι την παραμονή του
καλλιτέχνη στη Mυτιλήνη που ο Παπαλουκάς μένει για ένα εξάμηνο και δημιουργεί την
περίοδο της «Mυτιλήνης».
Διορίζεται καθηγητής του ελευθέρου και διακοσμητικού
σχεδίου στη Bιοτεχνική Σχολή. Mελετάει τα ψηφιδωτά του
Oσίου Λουκά, απ τα οποία εκτελεί αντίγραφα και ταυτχρονα ζωγραφίζει τοπία της
Παρνασσίδας.
1926 Mε συντροφιά τους φίλους του
Στρατή Δούκα, Δημήτρη Πικιώνη και Nίκο Bέλμο πηγαίνει στη
Σαλαμίνα, που δουλεύοντας
χωρίς διακοπή, δημιουργεί την
περίοδο της «Σαλαμίνας».
1926-1927 Aσχολείται κυρίως με
σκηνογραφική δουλειά σε διάφορα θέατρα. Eκτελεί τα σκηνικά για το «Bασιλικ» του
Παύλου Mάτεσι στο Eθνικο
Θέατρο και μια σειρά ξυλογραφιών με θέμα το έργο
«Aντώνιος και Kλεοπάτρα»
του Oυίλλιαμ Σαίξπηρ.
1927 Παντρεύεται την Oλγα Eυαγγέλου απ το Aϊβαλί της Mικράς Aσίας.
1927-1932 Mετά απ πανελλήνιο
διαγωνισμ, παίρνει το πρώτο
βραβείο και την ανάθεση του
έργου αγιογράφησης της Mητρπολης Aμφισσας.
1929 Mετά απ πρσκληση του
Aγγελου Σικελιανού, μετέχει
στην προετοιμασία των Δελφικών Eορτών σε συνεργασία με
τον Δημήτρη Πικιώνη.
1929-1932 Kατά την περίοδο της απουσίας του στην Aμφισσα, ο
καλς του φίλος και κουμπάρος Δημήτρης Πικιώνης, αναλαμβάνει την ανέγερση του
εργαστηρίου και του σπιτιού
του στην περιοχή Kυπριάδου.

O νας της Aφαίας στην Aίγινα, 1923. Λάδι σε χαρτνι. 20X24 εκ. Συλλογή Bασίλη I. Bαλαμπού.

1932-1936 Eκτελεί τα σκηνικά της
«Aσίας» του Λένορμαν στο
Θέατρο Kοτοπούλη. Eπιμελείται την καλλιτεχνική έκδοση
των «Σχολικών Kτιρίων» του
Tεχνικού Eπιμελητηρίου. Παράλληλα διακοσμεί προσψεις
και εσωτερικά πολυκατοικιών
και σχολικών κτιρίων. Mετέχει
στις εκθέσεις της ομάδας «Tέχνη» και του Συνδέσμου Eλλήνων Kαλλιτεχνών. Mαζί με το
Στρατή Δούκα, το Δημήτρη Πικιώνη, το Nίκο Xατζηκυριάκο -

Θάλασσα στην Aντίπαρο, 1948. Λάδι σε χαρτνι 22X24 εκ. Iδιωτική συλλογή.
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Γκίκα και το Σωκράτη Kαραντιν, εκδίδουν το περιοδικ
«Tρίτο Mάτι» που αποτέλεσε
σταθμ στα πνευματικά και
καλλιτεχνικά πράγματα του
τπου. Διορίζεται καθηγητής
των διακοσμητικών τεχνών
στη Σιβιτανίδειο Σχολή.
1937-1939 Tο υπουργείο Παιδείας
του αναθέτει την εικονογράφηση του ναού της Σχολής
Nομικού, τη διακσμηση της
Mονής Mεγάλου Σπηλαίου και
του Aρχαιολογικού Mουσείου
Hρακλείου Kρήτης, για το οποίο πραγματοποιεί λη την
προεργασία και τις σχετικές
μακέτες, αλλά δεν προλαβαίνει να εκτελέσει το έργο λγω
της κήρυξης του πολέμου.
1940 Διορίζεται καλλιτεχνικς σύμβουλος στην πολεοδομική υπηρεσία του υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης και στις
Tεχνικές Yπηρεσίες του Δήμου Aθηναίων, που εκτελεί
πολλές διακοσμήσεις κτιρίων
και συνλων. Aπ εκεί ο δήμαρχος Aθηναίων Kωνσταντίνος Kοτζιάς, τον αποσπά στη
Δημοτική Πινακοθήκη και του
αναθέτει τη διεύθυνσή της.
Aφοσιώνεται κυριολεκτικά στο
έργο της ανασυγκρτησης
των συλλογών της Πινακοθήκης, της συντήρησής τους και
την οργάνωση της πρώτης σημαντικής επανέκθεσής τους.
1940-1944 Διορίζεται διευθυντής
των θεάτρων «Oύφα» και

«Oλύμπια», συνεργάζεται με
την Mαρίκα Kοτοπούλη και εκτελεί σειρά σκηνογραφιών.
1943-1951 Διδάσκει ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Aρχιτεκτνων
του Πολυτεχνείου απ που
υποχρεώνεται να παραιτηθεί.
1947 Mετέχει με 22 έργα στην πρώτη διαχρονική έκθεση που οργανώνεται απ το ελληνικ
κράτος στη Bασιλική Aκαδημία του Λονδίνου. Στην έκθεση αυτή στην οποία μετέχει η
πρωτοπορία της ελληνικής εικαστικής δημιουργίας, βραβεύεται ένα έργο του με τίτλο
«Nεκρή φύση».
1948 Mετέχει στην Πανελλήνια Kαλλιτεχνική Eκθεση και βραβεύεται με το αργυρ μετάλλιο.
1951-1956 Mετέχει σε επίσημες
καλλιτεχνικές διοργανώσεις
που πραγματοποιεί το ελληνικ κράτος με εκθέσεις στην
Aίγυπτο, Bέλγιο, Γιουγκοσλαβία, Iταλία, Kαναδά, Oλλανδία,
Σουηδία, Aμερική.
1956 Eκλέγεται καθηγητής του εργαστηρίου ζωγραφικής της
Aνωτάτης Σχολής Kαλών Tεχνών.
1957 (3 Iουνίου): O Σπύρος Παπαλουκάς αφήνει την τελευταία
του πνοή σε ηλικία 65 ετών. H
πολιτεία ονομάζει σε πλατεία
Σ. Παπαλουκά την πλατεία που
βρίσκεται μπροστά απ το εργαστήρι του καλλιτέχνη και
τον κηδεύει «δημοσία δαπάνη», στο A΄ Nεκροταφείο.

Φωτογραφία απ τη Mικρασιατική εκστρατεία (1922). O Σπύρος Παπαλουκάς (μαζί με τον Περικλή Bυζάντιο και τον Παύλο Pοδοκανάκη), είχε πάρει μέρος ως πολεμικς ζωγράφος. Tα έργα που δημιούργησαν,
εκτέθηκαν απ το υπουργείο Στρατιάς Mικράς Aσίας στο Zάππειο. Oι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του
Zαχαρία Παπαντωνίου, ιδιαίτερα για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά, υπήρξαν διθυραμβικές. Tο υπουργείο, λγω της μεγάλης επιτυχίας, παρτι διαφαινταν το άδοξο τέλος της εκστρατείας αποφάσισε να
εκθέσει τα έργα στη Σμύρνη. Eτσι, 500 έργα του καλλιτέχνη κάηκαν στο τρένο που τα μετέφερε στη
Σμύρνη τις μέρες της καταστροφής της...

O καλλιτέχνης μπροστά στα έργα του. Tο 1947, συμμετέχει με 22 έργα του στην πρώτη διαχρονική έκθεση που οργανώθηκε απ το ελληνικ κράτος στη Bασιλική Aκαδημία του Λονδίνου.
Στην έκθεση αυτή, στην οποία μετέχει η πρωτοπορία της ελληνικής εικαστικής δημιουργίας,
βραβεύεται το έργο του με τίτλο «Nεκρή Φύση».

Παράδοση και νέα ρεύματα
Διεύρυνε και πλούτισε τις αναζητήσεις του με νέα χαρακτηριστικά και νέες αξίες
Tου Xρύσανθου Xρήστου
Aκαδημαϊκού, Oμ τιμου καθηγητή της Iστορίας
της Tέχνης

ME TOYΣ TPEIΣ «πατέρες», Kωνσταντίνο Παρθένη, Kωνσταντίνο
Mαλέα και Γιώργο Mπουζιάνη, πως είναι γνωστ, ανοίγουν οι νέοι
ορίζοντες για την ελληνική τέχνη
του εικοστού αιώνα. Aλλά κοντά σ’
αυτούς με τους Nικλαο Λύτρα, Mιχαήλ Oικονμου και Σπύρο Παπαλουκά έχουμε και τους δημιουργούς που έρχονται να διευρύνουν
και να πλουτίσουν τις αναζητήσεις
της με νέα χρακτηριστικά και να επιβάλουν νέες αξίες.
Eίναι αυτοί που θα παίξουν καθοριστικ ρλο για το ξεπέρασμα των
τύπων της ακαδημαϊκής παράδοσης με την χρησιμοποίηση κατακτήσεων των σύγχρονων τάσεων,
που θα τους επιτρέψουν να προχωρήσουν σε νέες και καθαρά προσωπικές διατυπώσεις. Θεματογραφικά με την ιδιαίτερη απασχλησή
τους με τον φυσικ χώρο, μορφοπλαστικ λεξιλγιο που βασίζεται
περισστερο στη σχηματοποίηση
και την έμφαση στο ουσιαστικ,
τον καθοριστικ ρλο του χρώματος και την επιβολή των καθαρά
ζωγραφικών αξιών.
Oλα αυτά διαπιστώνονται με παραδειγματικ τρπο στην καλλιτεχνική δημιουργία του Σπύρου Παπαλουκά. Kαλλιτέχνης που ενδιαφέρεται για λες τις θεματογραφικές περιοχές, αγιογραφία και προσωπογραφία, καθημερινή σκηνή και
νεκρή φύση, εσωτερικ και αρχιτεκτονικά σύνολα και λες τις τεχνικές, νωπογραφία και ελαιογραφία,
υδατογραφία και τέμπερα, θα δώσει τις πιο ολοκληρωμένες του διατυπώσεις στην τοπιογραφία.
Mε σπουδές κοντά σε πατριώτη
του αγιογράφο, αλλά και στη ζωγραφική σχολή του Πολυτεχνείου,
σε ελεύθερες ακαδημίες στο Παρίσι και το Aγιον Oρος, γρήγορα θα
δείξει τι είναι απλυτος κάτοχος
τσο των παραδοσιακών τύπων, σο και των γνιμων αναζητήσεων
των νέων ρευμάτων της σύγχρονης τέχνης. Aυτ θα τον κάνει ικαν να φτάσει και μάλιστα πολύ
γρήγορα σε καθαρά προσωπικές
διατυπώσεις που διακρίνονται για
τον εκφραστικ πλούτο και την
ποιτητα της ζωγραφικής του
γλώσσας.
H επαφή του με τις κατακτήσεις
του γαλλικού Eμπρεσσιονισμού και
τα μετεμπρεσσιονιστικά ρεύματα, ιδιαίτερα με τη ζωγραφική του Σεζάν, σε συνδυασμ με τη γνώση της
παράδοσης και τις προσωπικές αναζητήσεις του, θα του επιτρέψει
να δώσει έργα που επιβάλλονται με
τη γνησιτητα και την ειλικρίνειά

Tο παιδί με τις τιράντες, 1925. Λάδι σε χαρτνι. 60x51 εκ. Συλλογή Eθνικής Πινακοθήκης.

τους, την αμεστητα και την εκφραστική τους αλήθεια.

Tο χρώμα
Zωγράφος του χρώματος περισστερο απ οτιδήποτε άλλο, ο Παπαλουκάς κατορθώνει πάντα να ολοκληρώνει με θαυμάσιο τρπο τις αναζητήσεις του και να πλουτίζει την
εκφραστική του γλώσσα. Kαι κάνει ιδιαίτερη εντύπωση τι χι μνο στην

κοσμική, αλλά και την θρησκευτική
του ζωγραφική, νωπογραφία και φορητή εικνα με κατοχή των κατακτήσεων του παρελθντος δεν περιορίζεται στα καθιερωμένα πλαίσια.
Στις τοιχογραφίες του στον μητροπολιτικ να της Aμφισσας, σε
φορητές εικνες με τέμπερα και ελαιογραφία, πρωττυπες και αντίγραφα, κατορθώνει να συνδυάζει με
εξαιρετικά προσωπικ τρπο παραδοσιακές και σύγχρονες μορφοπλα-

στικές αξίες που διευρύνουν και
πλουτίζουν με νέες εκφραστικές
προεκτάσεις τα έργα. Xωρίς να περιφρονεί το ρλο του σχεδίου, κατορθώνει με τη μεγαλύτερη έμφαση
στις χρωματικές αξίες να ανανεώνει
το περιεχμενο της θρησκευτικής
ζωγραφικής, χωρίς να θυσιάζει τον
καθαρά υπερβατικ χαρακτήρα των
μορφών της.
Στην κοσμική ζωγραφική του και
Συνέχεια στην 8η σελίδα
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Συνέχεια απ την 7η σελίδα

σε λες τις θεματικές περιοχές που
τον απασχολούν είναι πάντα η καθαρά προσωπική χρησιμοποίηση τύπων
που προέρχονται απ διάφορες κατευθύνσεις, αλλά με τον καθοριστικ ρλο του χρώματος, που του επιτρέπει να προχωρεί μακρύτερα.
Kαι ενώ στις σχετικά πρώιμες προσπάθειές του ενδιαφέρεται για την
αξιοποίηση των κατακτήσεων του αντικειμενικού ρεαλισμού, ιδιαίτερα
στην προσωπογραφία, γρήγορα καταλαβαίνει τι δεν είναι αυτ το ζωγραφικ ιδίωμα που θα του επιτρέψει να ολοκληρώσει τις προθέσεις
του. Mε τη στροφή του στην τοπιογραφία περισστερο απ οπουδήποτε αλλού, θα ανακαλύψει πρώτα το
ρλο του φωτς που θα τον βοηθήσει στη χρησιμοποίηση των κατακτήσεων του Eμπρεσιονισμού, σο
και των μεταεμπρεσιονιστικών τάσεων. Eτσι θα προχωρήσει γρήγορα
στην προσάρτηση και χρησιμοποίηση κατακτήσεων των νεωτέρων τάσεων και των πρωτοποριακών κατευθύνσεων.
Tο πέρασμά του απ τον νεοεμπρεσιονισμ που έχουμε σε μερικές προσπάθειές του, θα του δείξει
το δρμο για την ασφάλεια και τη σαφήνεια της σύνθεσης και η μελέτη
των διατυπώσεων του κύκλου των
Nαμπί στη δύναμη υποβολής του
χρώματος και στη συνέχεια στον
πλούτο της ζωγραφικής του Σεζάν.
Eτσι σε μια σειρά έργων του θα χρησιμοποιήσει το χρώμα σαν ογκομετρική περισστερο αξία, που θα τον
απομακρύνει απ την εξωτερική ρεαλιστική περιγραφή και θα του δώσει
τη δυναττητα να τονίσει τα δομικά
χαρακτηριστικά και να εκφράσει το
εσωτερικ περιεχμενο των θεμάτων του.

Kαμένο χωρι της Mυτιλήνης II, 1924. Λάδι σε χαρτνι. 57x65 εκ. Συλλογή Eθνικής Tράπεζας.

προσωπικών διατυπώσεων που δίνει
τον τνο. Eίναι η έμφαση στις μεγάλες χρωματικές επιφάνειες και η αποφυγή των τονικών διαβαθμίσεων,
ο τονισμς των δομικών στοιχείων
του θέματος και ακμη η αξιοποίηση
του ρλου του φωτς που κινούνται
σε νέες κατευθύνσεις.
Aυτά σημειώνονται σαφέστερα σε
έργα του ζωγραφισμένα στην Aίγινα
και τη Mυτιλήνη, στα οποία ο Παπαλουκάς θα προχωρήσει μακρύτερα.
Tώρα, κοντά στα άλλα, τονίζεται περισστερο και ο ίδιος ο ρλος του υλικού, που σε συνδυασμ με τη χρησιμοποίηση των αντιθέσεων ψυχρών
και θερμών χρωμάτων, πλουτίζουν
με μια πιο ενεργητική φωνή τη ζωγραφική επιφάνεια. Oι προσπάθειες
αυτές θα επιτρέψουν στον Παπαλουκά, στην εργασία του στον μητροπολιτικ να της Aμφισσας, να δώσει
μια θρησκευτική ζωγραφική με εντελώς νέες εκφραστικές προεκτάσεις.

Bυζαντινή ζωγραφική
H εργασία του στο Aγιον Oρος και
η εξοικείωσή του με μεγάλες κατακτήσεις της βυζαντινής ζωγραφικής
θα τον υποχρεώσει, πως ομολογεί
ο ίδιος, να προχωρήσει λο και περισστερο στις προσωπικές αναζητήσεις του. Oπως μας λέει ο ίδιος σε
ερώτηση για το πώς τον επηρέασε η
βυζαντινή ζωγραφική.
«Mου έδωσε την πίστη σε κάθε τι που
μου ήταν ακ μη αναζήτηση. Eκεί πάνω
στον Aθω είδα καθαρά πως η τέχνη σε
κάθε μεγάλη εποχή της δεν είναι παρά
φ ρμα και χρώμα, που έπρεπε να έχουν
ανταπ κριση σε μια “μορφή” που πάλευε να συλλάβει ένας ολ κληρος λα ς.
Λέγοντας “μορφή” εννοώ ένα σύνολο
αισθητικών καν νων που σύμφωνα μ’
αυτ ένας λα ς και σε μια εποχή θεραπεύουν τις ανάγκες της ζωής».
Tις πεποιθήσεις του αυτές τις έχουμε σε έργα του απ το Aγιον
Oρος, τους αρσανάδες, τα μοναστήρια και τα εσωτερικά του, προσπάθειες στις οποίες ο Παπαλουκάς θα
περάσει στο καθαρά προσωπικ εκφραστικ του ιδίωμα. Πρκειται για
έργα στα οποία, ενώ διαφαίνεται η
γνωριμία και η χρησιμοποίηση τύπων
των Nαμπί με το κάπως συμβολικ
περιεχμενο του χρώματος, είναι
περισστερο η επικράτηση καθαρά

Nεοεμπρεσιονιστική
τεχνική

Kαμένο χωρι Mυτιλήνης, 1925. Λάδι σε χαρτνι, 59x49 εκ. Συλλογή Iονικής
Tράπεζας.
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Tην περίοδο 1930-1940 ο Παπαλουκάς θα προχωρήσει ένα βήμα ακμη στην αξιοποίηση των εκφραστικών δυνατοτήτων του υλικού, με την
εγκατάλειψη των αραιών χρωμάτων
–μακρινή επίδραση του Παρθένη–για
να δώσει έργα στα οποία κοντά στα
παχιά πηχτά χρώματα έχουμε μεγαλύτερη έμφαση στη σχηματοποίηση

Oρεινά χωριά της Aμφισσας, 1927. Λάδι σε χαρτνι. 54x47 εκ. Iδιωτική συλλογή.

των μορφών, σαφέστερη επιβολή
των δομικών στοιχείων και πιο ενεργητικ ρλο του φωτς. Tα έργα του
τώρα σε καμιά περίπτωση δεν περιγράφουν την οπτική πραγματικτητα, δίνουν περισστερο μια μετάφρασή της σε νέες καθαρά εκφραστικές αξίες, που ολοκληρώνονται

και με την προτίμησή του στα καμπυλμορφα μελωδικά θέματα.
Στην πορεία του αυτή ο Παπαλουκάς ακολουθεί τον αντίθετο εντελώς δρμο απ τον Παρθένη
που με λα τα στοιχεία του –ελλειπτικ λεξιλγιο, λο και αραιτερα
χρώματα, υπαινικτικ σχέδιο– τεί-

νουν σε μια εξαΰλωση των μορφών,
δίνει λο και πιο παχιά χρώματα, λο και πιο τονισμένα τα δομικά χαρακτηριστικά σε μια επιβολή του ίδιου του υλικού σαν εκφραστικής
αξίας. Kαι αυτ διαπιστώνεται λο
και περισστερο σε έργα του ζωγραφισμένα μετά το 1940, σο και

αν σε μερικές προσπάθειές του
χρησιμοποιεί και την νεοεμπρεσιονιστική τεχνική. Γιατί τώρα σε χαρακτηριστικά του έργα θα προχωρήσει ακμη μακρύτερα στην απλοποίηση και τη σχηματοποίηση, τον
χαρακτήρα του χρώματος και τον
Συνέχεια στην 11η σελίδα
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Kαμπαναρι και κκκινες στέγες, 1925. Λάδι σε χαρτνι. 61x51 εκ. Iδιωτική συλλογή.
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Συνέχεια απ την 9η σελίδα

ρλο του φωτς, ώστε να πλησιάσει
απ ένα καθαρά δικ του δρμο τις
αφηρημένες τάσεις. Iδιαίτερα σε
έργα του απ την Πάρο και την
Aντίπαρο ζωγραφισμένα μετά το
1948, ο Παπαλουκάς δίνει έργα στα
οποία δεν παίζουν κανένα απολύτως ρλο τα εξωτερικά στοιχεία
του φυσικού χώρου και λα εκφράζονται με τη δύναμη υποβολής του
χρώματος και την ελευθερία της
σύνθεσης. Kαι πρκειται για χρώματα τα οποία διακρίνονται για τη
δυναττητά τους να εκφράζουν τον
ίδιο τον υλικ χαρακτήρα των θεμάτων του. Tα οποία με το να μην
περιγράφουν, αλλά να εκφράζουν,
επιτρέπουν στον θεατή να ζήσει, χι μνο να γνωρίσει τον εσωτερικ
χαρακτήρα του φυσικού χώρου.

Eμπειρία στη σύνθεση
Oλα αυτά δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για την πορεία του Παπαλουκά απ τις εξωτερικές στις εσωτερικές και απ τις περιγραφικές
στις καθαρά ζωγραφικές αξίες. Eτσι
τα έργα του λο και περισστερο απαλλάσσονται απ τα επιφανειακά
στοιχεία των θεμάτων του, για να
δώσουν τη θέση τους στα ουσιαστικά ζωγραφικά χαρακτηριστικά. Δεν
είναι στη μία ή την άλλη περίπτωση
το τι εικονίζεται, αλλά πώς εκφράζεται μια συνάντηση του καλλιτέχνη με
το θέμα του. Mια συνάντηση που μεταβάλλει την εξωτερική συγκινησιακή φρτιση σε εκφραστικές αξίες,
βασισμένες στον χαρακτήρα του
μορφοπλαστικού του λεξιλογίου και
την ελευθερία της σύνθεσης.
H ζωγραφική επιφάνεια τώρα με αφετηρία το εξωτερικ ερέθισμα μεταβάλλεται σε μια σειρά απ σχεδιαστικές και χρωματικές αξίες, που δίνουν κάθε κατηγορίας εκφραστικές
προεκτάσεις στα έργα του.
Eχουμε δηλαδή μια ανεξαρτητοποίηση των μορφοπλαστικών αξιών
απ την οπτική πραγματικτητα, που
ακμη και ταν διατηρούνται μερικά
απ τα στοιχεία του θέματος, αυτά
δεν έχουν παρά μνο υπηρετικ ρλο. Kαι ακριβώς αυτ είναι καθοριστικ στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Σπύρου Παπαλουκά,
που ανοίγει το δρμο για μερικούς
συγχρνους και μεταγενεστέρους ομοτέχνους του. Tους διδάσκει με το
ίδιο το παράδειγμά του τι δεν είναι
δυνατ να προχωρήσουν μακρύτερα
με την υποταγή τους στην οπτική
πραγματικτητα, αλλά στην αναζήτηση ενς δικού τους δρμου για τη
μετάφραση της σε νέες καθαρά ζωγραφικές αξίες

Προσωπικ έργο
Σε αντίθεση με τον Παρθένη, που
δύσκολα θα μπορούσε να πει κανείς
τι έχει μαθητές, ακμη και συνεχιστές, ο Παπαλουκάς έχει και μάλιστα
με γνιμο και προσωπικ έργο. Xωρίς να είναι απαραίτητο να μείνει κανείς σε ονματα διαπιστώνει τι μια
σειρά απ δημιουργούς που ακολουθούν συνεχίζει στον δικ του δρμο
τις αναζητήσεις της. Στην τοπιογρα-

Πορτρέτο κοριτσιού με κτσο, 1918. Λάδι σε μουσαμά, 38x28 εκ. Iδιωτική συλλογή.

φία ιδιαίτερα το έργο του Παπαλουκά μαζί με του Mαλέα και του Mιχαήλ Oικονμου, γίνεται καθοριστική αφετηρία για νέους ομοτέχνους
του να προχωρήσουν πιο θαρετά μακρύτερα.
H γνιμη χρησιμοποίηση παραδοσιακών τύπων, αλλά μαζί με τις κατακτήσεις των συγχρνων τάσεων
με προσωπικ τρπο, επιτρέπει σε
μερικούς πιο προικισμένους και τολμηρούς απ’ αυτούς να σκάψουν βα-

θύτερα για να μπορέσουν να βρουν
το δρμο τους. Tα γνιμα στοιχεία
της προσφοράς του, ελευθερία απ
την παράδοση και ανεξαρτησία απ
την οπτική πραγματικτητα, αξιοποίηση των καθαρά ζωγραφικών απ
την οπτική πραγματικτητα, αξιοποίηση των καθαρά ζωγραφικών αξιών –μορφοπλαστικ λεξιλγιο, καθοριστικς ρλος του χρώματος και
του φωτς, έμφαση στα δομικά χαρακτηριστικά– επιτρέπουν σε λο

και νέες διατυπώσεις. Aυτά άλλωστε
είναι και τα στοιχεία που έδωσαν τη
δυναττητα στον Παπαλουκά να δώσει μερικές απ τις πιο σημαντικές
και ολοκληρωμένες του διατυπώσεις. Nα μας δώσει μια ζωγραφική
που διακρίνεται για την πηγαιτητα
και τη γνησιτητα των αναζητήσεών
του, την ειλικρίνεια και τον πλούτο
της εκφραστικής του γλώσσας, την
ποιτητα και την αλήθεια των διατυπώσεών του.
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O ποιητής του χρώματος
Γνήσια καλλιτεχνική φύση, πρσφερε στον τπο μας μια πολυσήμαντη εικαστική δημιουργία

Bάρκες στο Σηκουάνα, 1918. Λάδι σε μουσαμά. 37x44,5 εκ. Iδιωτική συλλογή.
Tης Mαίρης Mιχαηλίδου
Iστορικού Tέχνης

«Aυτς ο δρμος είναι λίγο
ανηφορικς,
είναι το απκτημα του ανθρώπου.
Aυτ είναι και ο Θες»
Σ. Παπαλουκάς

AΠO TON KAΠETANIO πατέρα του
που αποκαμωμένος πολλές φορές
απ τη δύσκολη ζωή του θαλασσινού, έρχεται να ξαποστάσει στην
οικογενειακή εστία, παίρνει ο μικρς Παπαλουκάς τα πρώτα μαθήματα, ταν τον παρακολουθεί α-

χρταγα να σκαλίζει πάνω στην
πέτρα τις ονειρικές του μορφές.
O καπετάνιος μως φεύγει πολύ
νέος αφήνοντας στη φροντίδα
της μάνας τον εξάχρονο Σπύρο
και τα άλλα τέσσερα αδέλφια του.
Eτσι στις καλλιτεχνικές ανησυχίες
του νεαρού δημιουργού έρχεται
αρωγς ο συγχωριανς του αγιογράφος Nικλαος Παπακωνσταντίνου που θα γίνει αργτερα γαμπρς του.
Kυρίως, μως, η φύση, η μοναδική φύση της Pούμελης και ο ιερς
χώρος των Δελφών που στο έκθαμβο νεανικ του βλέμμα αποκα-
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λύπτονται τα αριστουργήματα της
παγκσμιας τέχνης, θα επιδράσει
καταλυτικά στην καλλιτεχνική του
πορεία.
Kι πως ο ίδιος περιγράφει στα
γλαφυρά, αλλά δυστυχώς ημιτελή
του κείμενα, με την περπατησιά
του στις λαγκαδιές, τα μονοπάτια
και τα τραχειά βουνά με τις χαράδρες και τις νεροφραγιές, μέσ’ τα
χινια και τις βροχές, σε νεροποντές κι αντάρες, τα μεσημέρια με
τα λιοπύρια, τις νύχτες με τα σκοτάδια, βίωσε ο μικρς Παπαλουκάς την ελληνική φύση και με περίσσια αγάπη έκλεισε στους μα-

γευτικούς του καμβάδες, την ποίηση και τη γαλήνη των τοπίων της.
Aλλωστε, την ίδια ακατάλυτη
σχέση αποκτά ο νεαρς καλλιτέχνης με το δελφικ τοπίο και τον
καθαγιασμένο χώρο του, πως με
έκσταση και θαυμασμ διηγείται
στα μοναδικά του κείμενα:
«...Tη φύση δεν τη φοβμουνα πια
πως την είχα γνωρίσει απ μικρς
και την είχα καταχτήσει. Mα κείνο
που με κρατούσε πάντα σε απορία, ήταν τα σκαλισμένα μάρμαρα. Aυτά
μου μιλούσαν, αυτά τρμαζα και
θαύμαζα, τσο που δεν μπορούσα να
πάρω τα μάτια μου απ πάνω τους.

Σαν να ήταν κι αυτά πελώρια βράχια,
μα που τα ζωντάνεψε ο άνθρωπος,
που τα σκάλισε το ανθρώπινο χέρι
και τους έδωσε σχήματα άλλα που είχαν νημα και ρυθμ· με μια λέξη τα
είχε ζωντανέψει σιγάσιγά...»

Aνήσυχο πνεύμα
Aυτή η αργή και εσωτερική προετοιμασία του φωτισμένου και ανήσυχου πνεύματος οδηγεί τον μικρ Pουμελιώτη, σε ηλικία εννέα
ετών, να αναζητήσει τους μακρινούς ορίζοντες του ονείρου του
και ξεμπαρκάρει λαθρεπιβάτης
στον Πειραιά, που μπαίνει υπάλληλος σε χρωματοπωλείο.
Aργτερα, με πολλές δυσκολίες
και εμπδια εισάγεται μλις δωδεκάχρονος στην Aνωτάτη Σχολή
Kαλών Tεχνών, που με καθηγητές τον Bικάτο και τον Pοϊλ, και
την αγάπη λων των δασκάλων
του, παίρνει επτά πρώτα βραβεία,
παρακολουθώντας
ταυτχρονα
μαθήματα στο Σχολαρχείο του
Xρισσού απ’ που αποφοιτά.
Tο δρμο του μως ο Παπαλουκάς θα τον βρει στο Παρίσι που
φθάνει το 1916 και έρχεται αμέσως σε επαφή με τα επαναστατικά
ρεύματα της εποχής και γνωρίζει
απ κοντά τις τάσεις που θα επηρεάσουν το έργο του.
Παρακολουθεί μαθήματα στην
Aκαδημία Grande Chaumière και
στην Ecole Julian δουλεύοντας ασταμάτητα, πως περιγράφει χαρακτηριστικά ο Φώτης Kντογλου:
«...Oσον καιρ έζησε στο Παρίσι,
δεν ένοιωσε καμιά απ τις χαρές αυτής της φημισμένης πολιτείας, που
τραβά σαν μαγνήτης τους νέους και
τους μεθά. Eκείνος βρισκταν κλεισμένος στον πύργο του, αδιάφορος
για τη ζωή που βούιζε γύρω του. Tο
μνο που τον ενδιέφερε ήταν η τέχνη
του...»
Tο καζάνι μως της πατρίδας
βράζει και ο νεαρς καλλιτέχνης
εγκαταλείπει πρωρα την ηρεμία
της Eσπερίας για να ακολουθήσει
τον ελληνικ στρατ ως πολεμικς ζωγράφος μαζί με τον Π. Bυζάντιο και τον Π. Pοδοκανάκη, στη
μικρασιατική εκστρατεία απ την
προέλαση ώς την οπισθοχώρηση.
Σε λη τη διάρκεια της ηρωικής
πορείας, ο Παπαλουκάς δουλεύει
ασταμάτητα αποτυπώνοντας στα
έργα του τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές της.
Tα έργα του μαζί με εκείνα του
Bυζάντιου και του Pοδοκανάκη, εκτίθενται στις αρχές του 1922 στο
Zάππειο Mέγαρο στην «Πρώτη Πολεμική Eκθεση της Στρατιάς της
Mικράς Aσίας».

Mοναδική μαρτυρία
Για την πρώτη αυτή δημσια εμφάνιση του καλλιτέχνη ο Φώτος
Πολίτης γράφει:
«...H δροσερή πνοή του μετώπου,
έχει ζωντανέψει με τους ζωγραφικούς πίνακες των τριών εκθετών
στρατιωτών.
O κ. Παπαλουκάς κυρίως με την
πρώτη του εμφάνιση δεν μας αφήνει

Mπλε σπίτι στον Παρνασσ, 1928. Λάδι σε χαρτνι, 58x56 εκ. Iδιωτική συλλογή.

ασυγκίνητους. Kαι πώς θα ’ταν τούτο
δυνατ, αφού φαίνεται και ο ίδιος τομέας συγκινημένος. Eχει μεθύσει, έχει
τρελλαθεί αληθινά με το φως που
βλέπει, θαυμάζει, θαμβύνεται, παραληρεί. O λαμπερς, καυτερς ήλιος
της Aνατολής, του ανέτρεψε κάθε υπολογισμ. Hλιο βλέπει μνο. Kαι
προσπαθεί να συλλάβει τις ακτίνες
του με το χρώμα του. Oι γκοι των
ανθρώπων, οι σειρές των στρατιωτών
που ζωγραφίζει, εξαϋλούνται, εξαρίζονται μέσα σε άπλετο φως. Aχνα
θερμή, πυρά, φλγα παντού. Aρχίζει
με μικρά σκίτσα και ζωγραφίζει πρώτα ήρεμα, δειλά, συγκινημένα. Eπειτα σιγά-σιγά, δίδει ελεύθερο πέρασμα στα αισθήματα που τον κατέχουν, ως που, τέλος, ξεχύνη λη του
την συγκίνηση στο μεγάλο πίνακα το
“Xειρουργείο...”»
H εκτενής αναφορά στο κείμενο
του αδικοχαμένου κριτικού είναι
πια επιβεβλημένη αφού έμελλε να
αποτελέσει τη μοναδική και πολύ-

τιμη μαρτυρία της ιστορικής αυτής έκθεσης.
Γιατί τα πεντακσια έργα και
σχέδια του Παπαλουκά χάνονται
οριστικά μέσα στην καταστροφική
λαίλαπα της Mικρασιατικής τραγωδίας. «Oπως τα Mικρασιατικά
μας Oνειρα», γράφει ο πολύτιμος
φίλος του Στρατής Δούκας, που
είχε ήδη επιστρέψει μετά το μακεδονικ, στις ελεύθερες πια πατρίδες και έζησε με τον Παπαλουκά
τη δραματική συνέχεια την οποία,
ο μικρασιάτης λγιος διηγείται με
ψυχικ συγκλονισμ και πατριωτική έξαρση:
«...Mια ηλίθια διένεξη περί “πρωτείων” προκαλεί τη διακοπή της μοναδικής αυτής πολεμικής έκθεσης
και τα έργα μεταφέρονται μαζί με
τους καλλιτέχνες στη Σμύρνη τη
στιγμή που το μέτωπο κατέρρεε.
Eτσι πάνω στο μουράγιο της μαζί με
άλλο πολεμικ και ανθρώπινο υλικ,
εγκαταλείπονται πάνω απ 500 πίνα-

κες και σχέδια του Παπαλουκά. Eίναι ο βαρύς φρος του στο δαίμονα
της καταστροφής. Aναποδογύρισμα
λων, σαν εκσφενδνιση απ εκτροχίαση ή σύγκρουση ταχείας. Eνας
κσμος κατάπληκτος απ’ την εκτίναξη, που πριν ακμη συνέλθει, πρέπει
να ζήσει τη νέα ζωή του απελπισμένα. Tα εθνικά σύμβολα δεν πρέπει να
χάσουν τη δύναμή τους. O πεσμένος
Aνταίος πρέπει να ξανασηκωθεί. O
ελπιδοφρος Φοίνικας να ξαναπεταχτεί μεσ’ απ’ τις στάχτες του με σφιγμένη καρδιά, με παραλυμένες απ
τον πνο δυνάμεις, μα πρέπει να ξεχάσει...»
Eπειτα απ επίπονες και συστηματικές έρευνες με την πολύτιμη
συμπαράσταση της Mίνας Παπαλουκά, ανακαλύφθηκε ένα μνον
πολυτεμαχισμένο υπογεγραμμένο
σχέδιο, χρονολογημένο το 1922,
που με τη γνωστή του σχεδιαστική ευχέρεια, ο καλλιτέχνης έχει αΣυνέχεια στην 14η σελίδα
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Πεύκα στη Σαλαμίνα, 1926. Λάδι σε χαρτνι, 50x61 εκ. Iδιωτική συλλογή.
Συνέχεια απ την 13η σελίδα

ποτυπώσει στιγμές ανάπαυσης σ’
ένα ελληνικ στρατπεδο.

H απρριψη
H μικροψυχία που πολλές φορές
βασανίζει τον τπο μας, επιφυλάσσει στον Παπαλουκά ένα δεύτερο
χτύπημα.
Mετά την επιστροφή του απ τη
Mικρά Aσία και με σφοδρή την επιθυμία να συνεχίσει τις σπουδές
που διέκοψε για να υπηρετήσει το
χρέος του προς την πατρίδα, παίρνει μέρος σε διαγωνισμ που μως απορρίπτεται απ τους παλιούς του καθηγητές με την αστεία
αιτιολογία τι τα έργα του μοιάζουν με του Παρθένη.
Aγανακτισμένοι διαμαρτύρονται,
χωρίς αποτέλεσμα, οι πνευματικοί
άνθρωποι και οι συνάδελφοί του.
Bαθιά πικραμένος, ο Παπαλουκάς
αποσύρεται στο Aγιο Oρος μαζί με
τον αχώριστο φίλο του Στρατή
Δούκα. Eκεί παραμένει για ένα

χρνο μελετώντας και ζωγραφίζοντας συνεχώς και την συγκίνησή
του απ τη διαμονή του στην αθωνική πολιτεία εκφράζει έντονα στη
συνέντευξη που παραχωρεί στη
Θεσσαλονίκη με την ευκαιρία της
έκθεσής του στον Λευκ Πύργο:
«Oποιος δεν καταλαβαίνει αισθητικά το Bυζάντιο, ας μου επιτρέψει να
νομίζω τι δεν εννοεί ολτελα το αρχαίο. Kαι ταν ο καλλιτέχνης δεν εννοεί το ελληνικ παρελθν πώς θα
μπορούσε να δημιουργήσει το ελληνικ μέλλον;»
Aυτς ο ισχυρς δεσμς του με
τη βυζαντινή τέχνη δημιουργείται
μλις επιστρέφει απ το Παρίσι και
ταν επισκέπτεται τη Mονή Δαφνιού παρατηρώντας τη μορφή του
Παντοκράτορα αναφωνεί: «Eδώ είναι λυμένα λα τα προβλήματα».

Mνημειώδες έργο
Hταν επομένως φυσικ να δημιουργήσει ο Παπαλουκάς το μνημειώδες έργο του στο να της
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Eυαγγελίστριας στην Aμφισσα που παραμένει απ το 1927 έως το
1932.
Eργο - σταθμ στην εξέλιξη της
αγιογραφίας, που ο καλλιτέχνης
επιτυγχάνει να ξεπεράσει τη στατική και επαναλαμβανμενη μίμηση
βυζαντινών προτύπων και να χαράξει νέους δρμους στη μεταβυζαντινή αγιογραφία.
O ομτεχνς του και βαθύς στοχαστής Aλέκος Kοντπουλος σημειώνει χαρακτηριστικά για το αγιογραφικ έργο του Παπαλουκά:
«Eίναι ένα απελευθερωμένο έργο
εκκλησιαστικής τέχνης που πρώτη
φορά έγινε σ’ αυτν τον τπο με τσο
ζωγραφική ανεξαρτησία. Θα κινδύνευε μια τέτοια ζωγραφική αποδέσμευση ττε να τον οδηγήσει προς ένα έργο ιερσυλης φαντασίας. Oμως
διατηρεί λη τη θρησκευτική κοσμιτητα. O καλλιτέχνης κατρθωσε να ενώσει την αναζήτηση του ιερού στοιχείου της σύγχρονης τέχνης με την ιερτητα της χριστιανικής θρησκείας».
Tην καταστορφή του μεγαλειώ-

δους έργου της Aμφισσας, ακολουθούν ποικίλες δυσκολίες που ο
καλλιτέχνης μέχρι τις τελευταίες
στιγμές της ζωής του αντεπεξέρχεται με στωικτητα, βαθειά αίσθηση του καθήκοντος, υπέρμετρη καλοσύνη, φυσική σεμντητα
και υψηλ ήθος.
Eίναι άλλωστε και οι βασικές αρετές που επηρέασαν ουσιαστικά
το εικαστικ του έργο, που η καθαρτητα των θεμάτων, η δύναμη
της σύνθεσης και η χρωματική ευαισθησία αποπνέουν την εσωτερική ηρεμία και την ψυχική δύναμη
του δημιουργού.

Aέναες πηγές
Γιατί ο Σπύρος Παπαλουκάς ανατρέχει με αγάπη και σεβασμ στις
αέναες πηγές της τέχνης απ’ που
γνωρίζει πολύ καλά να αντλεί τη
γνώση για να την μεταπλάσει αργτερα σε απλυτα προσωπική εικαστική κατάθεση και δημιουργία.
Mια δημιουργία που, παρά την

Oικία Λ. Kουντουριώτη στην Yδρα, 1955. Λάδι σε μουσαμά, 32x41 εκ. Iδιωτική συλλογή.

επιφανειακή εντητα των θεμάτων, κυριαρχεί η απλυτη διαφοροποίηση και κάθε έργο προσφέρει στη ματιά μας μια νέα ανακάλυψη λες κι ο καλλιτέχνης έχει δεσμευθεί να λύνει συνεχώς τα πλαστικά και εκφραστικά προβλήματα
των συνθέσεών του.
Συνθέσεις που γίνονται πιο φωτεινές με τον περιορισμ των επιπέδων και που οι φρμες και τα
χρώματα μοιάζουν να διαλύονται
σε φως.
Φως και χρώμα, χρώμα λιτ και απέριττο που ο καλλιτέχνης γνωρίζει να χειρίζεται σίγουρα και δυναμικά και το υπερασπίζεται με πάθος. «Zωγραφική θα πει χρώμα κι
αν ο ζωγράφος δεν έχει ευαισθησία να ερεθίζεται απ την ύλη του,
απ το χρώμα και χι απ τις μορφές, δεν είναι ζωγράφος. H ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και χι με το θέμα».
Eίναι επομένως φυσικ να αποφεύγει ο Παπαλουκάς, σε λη την
εικαστική του διαδρομή, τους ουδέτερους τνους, τα μαύρα και τα
γκρι που αφαιρούν απ τα αντικείμενα τη φωτειντητα που επιδιώκει.

Tαυτχρονα μως με την αποθευτική παρουσία του φωτς και
του χρώματος, η αρμονία στη δομή του πίνακα επιβεβαιώνει το αρχιτεκτονικ χάρισμα του καλλιτέχνη που γνωρίζει να συνθέτει το
έργο του βασισμένος στην εσωτερική γεωμετρία της φρμας, που
την αντιπαραθέτει στην αναλυτική
άποψη των εξπρεσιονιστών.
Γιατί πολλές φορές τα έργα του
ανατρέχουν στους μετεμπρεσιονιστές και κυρίως στον Seurat, μως
η ματιά του Παπαλουκά είναι πιο
ήρεμη, πιο ζεστή και κυρίως πιο
ποιητική.
Συνθέτω για τον Παπαλουκά σημαίνει επιτυγχάνω την αρμονική ισορροπία σκιάς και φωτς και κυρίως κατευθύνω τις συμμετρικές
χαράξεις της επιφάνειας του πίνακα με τη χρησιμοποίηση των οριζοντίων και καθέτων, ώστε να γίνει κατορθωτή η διαίρεσή του σε
επί μέρους επιφάνειες.
Kαι ο σχεδιασμς αυτς που ο
καλλιτέχνης ακολουθεί με απλυτη ακρίβεια, διατηρεί στους πίνακές του την ιεραρχική θέση των αντικειμένων ανάλογα με τη χρω-

ματική ή τη μορφολογική τους σημασία. Kυρίως στα τοπία του, που
απ το ξεκίνημά του, ο καλλιτέχνης απορρίπτει τον ακαδημαϊσμ, διακρίνεται η ανάγκη του να
δαμάσει το χώρο, ξεκινώντας απ
το πραγματικ για να καταλήξει σε
μια σχεδν αφηρημένη αρχιτεκτονική και να υποβάλει τα στοιχεία
της φύσης στις επιθυμητές μεταμορφώσεις.
Aρχές που είναι ευδιάκριτες στο
έργο του καλλιτέχνη και επιτρέπουν το πέρασμά του απ τη μια
περίοδο στην άλλη χωρίς ρήξη,
χωρίς διακοπή. Γιατί ο Παπαλουκάς προβληματίζεται συνεχώς, ερευνά, βρίσκει λύσεις και κάθε έργο του αποτελεί μια νέα κατάκτηση, ένα ακμη βήμα προς τα εμπρς, μια απλυτα αισθησιακή εμπειρία, μια αέναη ερώτηση γι’ αυτ που κάποια στιγμή πίστευε, τι
ήταν το τελικ. Πολλές φορές σοι ασχολούνται με την τέχνη και
τους δημιουργούς της, προσπαθούν να καταλάβουν τον άνθρωπο
μέσα απ τις αυτοπροσωπογραφίες. Συνήθως διδάσκουν πολλά
πάνω στις σκέψεις, τα πάθη και ί-

σως τις πιο απκρυφες πτυχές του
εσωτερικού τους κσμου. O Παπαλουκάς μως, μοιάζει σαν μια κλειστή πρτα που ούτε η περιέργειά
μας, ούτε η συμπάθειά μας μπορούν ν’ ανοίξουν.
Eίναι η απσταση που ο ίδιος επιβάλλει και διατηρεί ανάμεσα
στον ίδιο και τον θεατή, θέλοντας
να μετουσιώσει το γήινο και φθαρτ σε υπερκσμιο και μνημειακ.
«...Kαι δε μας κυττάζει μ’ υπερηφάνεια παρ’ ώς Bασιλεύς εν τη αυτώ
καρδία, υψηλς εν ταπεινώσει καθήμενος».
Tα μάτια του, γαλήνια, που τα
σκιάζει μια χαροποιά θλίψη, είναι
ωσάν να αναμετρούν το μάκρος
του πολύμοχθου δρμου του...»
σημειώνει ο πολύτιμος φίλος του,
Δημήτρης Πικιώνης.
Kι αυτή η γαλήνια ματιά αφήνει
να διαφανεί μια στέρεη και γνήσια
καλλιτεχνική φύση που ήταν φυσικ να προσφέρει στον τπο μας
μια πολυσήμαντη εικαστική δημιουργία που θέασή της ξαναφέρνει
στη μνήμη μας τα λγια του: «H
φύση είναι το θαύμα του Θεού και
η τέχνη το θαύμα του ανθρώπου».
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Aρσανάς στο Aγιον Oρος, 1928. Λάδι σε μουσαμά, 58X47 εκ. Συλλογή Tραπέζης Πίστεως.

Tοπία του Aγίου Oρους
Mοναστήρια, αυλές, χαγιάτια και αρσανάδες απεικονίζονται με θαυμαστή μαεστρία
Tης Mαρίνας Λαμπράκη - Πλάκα
Διευθύντριας της Eθνικής Πινακοθήκης,
Kαθηγήτριας της Iστορίας της Tέχνης

H ΠOΛYMOPΦIA των έργων που ο
Παπαλουκάς δούλεψε στο Aγιον
Oρος αποθαρρύνει κάθε προσπάθεια ταξινμησης. H θεματογραφία τους μονάχα θα επέτρεπε μια
μεθοδολογική κατάταξη. Aλλωστε,
καθώς ο καλλιτέχνης μελετά κάθε
φορά τις ειδικές συνθήκες που
προσδιορίζουν το θέμα του, η κοινή θεματογραφία οδηγεί συχνά σε
μιαν ομλογη μορφολογία. Aνάμεσα στους πίνακες του Oρους εκείνοι που εμπνέονται απ την ευρύ-

τερη θέα του αθωνίτικου τοπίου –
μια θάλασσα απ πράσινα κι ανάμεσά της, σαν πετρωμένο καράβι,
κι απ ένα μοναστήρι κάθε φορά–
συναπαρτίζουν μια διακεκριμένη
ομάδα.
Tα αρχιτεκτονικά συντάγματα απ μοναστήρια - προσψεις, πυλώνες, αυλές, χαγιάτια, αρσανάδες προτείνουν μια δεύτερη θεματογραφική διάκριση. Σε μια τρίτη ομάδα μπορούν να ενταχθούν τα εσωτερικά και οι νεκρές φύσεις που
ζωγράφισε ο Παπαλουκάς στον
Aθω, ενώ μια τέταρτη θα στεγάσει
τα παραλειπμενα θέματα.
Tο τοπίο του Oρους έθετε στον
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Παπαλουκά καινούργια προβλήματα: τις αμέτρητες ποικιλίες του
πράσινου, το φιλτραρισμένο του
φως, τσο διαφορετικ απ το ξηρ φως της Aίγινας, την περίπλοκη
αρχιτεκτονική των μοναστηριών
του με την συχνά απρβλεπτη πολυχρωμία τους. Aλλά ο Παπαλουκάς αγαπούσε αυτή την αναμέτρηση. Mιλώντας κάποτε για το τοπίο
θα πει: «Tο ύπαιθρο είναι για μένα το
μέσον, που μου επιτρέπει να καθορίσω και ν’ αξιολογήσω λες τις ζωγραφικές δυναττητες. Mέσα σ’ αυτ υπάρχουν εμφανή και σε μεγάλα μεγέθη οι πολύτιμες αξίες του χρώματος,
Συνέχεια στην 18η σελίδα

Aρσανάς στο Aγιον Oρος,
1924. Λάδι σε χαρτνι,
51X59 εκ. Iδιωτική συλλογή.
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Συνέχεια απ την 16η σελίδα

των τνων και του σχεδίου. Tα χαίρεται και τα μελετά ο καλλιτέχνης μεγεθυμένα. Δεν είμαι τοπιογράφος γιατί
με τραβούν τα θέλγητρα του τοπίου.
Δεν κάνω ζωγραφική ποίηση. Bγαίνω
στο ύπαιθρο, εμπνέομαι απ’ αυτ και
πλουτίζω εντς μου λες τις ζωγραφικές αξίες, τον ρυθμ, τις συνθετικές
δυναττητες».
Στα αθωνίτικα τοπία ο χώρος απ
την ίδια του την φύση προσφέρεται
για χαρτογραφική ανάπτυξη. Tα απκρημνα και θαλερά ρη, που
κρέμονται πάνω απ τις σκήτες και
τα μοναστήρια, έδωσαν μια πρσθετη αφορμή στον Παπαλουκά να
αποκλείσει τον ορίζοντα απ τους
περισστερους πίνακές του. Για να
συγκρατήσει το θέμα του στο επίπεδο του πίνακα, αναπτύσσει τη
σύνθεσή του κατακρυφα και φέρνει κοντά στα μάτια τα τελευταία
πλάνα, διατηρώντας αδιάπτωτη
την ενάργεια των τνων τους.
Kάποτε μάλιστα, πως παρατηρεί εύστοχα ο Δ. Πικιώνης, ο ζωγράφος, «θέλοντας να διώξει το
πρώτο πλάνο και να φέρει εμπρς
το τελευταίο, εξγκωνε τη διάσταση του ύψους των μορφών του τελευταίου, φέρνοντάς τις έτσι κοντύτερα. Kι έδιωχνε το πρώτο με
το κρύο το χρώμα. H αιχμηρή διαύγεια του ελληνικού φωτς «που αφήνει να βλέπουμε καθαρά τα σχήματα του πιο απομακρυσμένου
βουνού, θάλασσας ή δέντρου», νομιμοποιεί μια ανάλογη ερμηνεία
του χώρου.
Mε την αυστηρή επιλογή και τη
ρυθμική οργάνωση της σύνθεσής
του, ο Παπαλουκάς προσπαθεί να
ξαναβρεί «τον φυσικ ειρμ» που
ενώνει τα πράγματα μέσα στη φύση. Tο στοιχείο που δεσπζει κάθε
φορά στο τοπίο, ένα μοναστήρι,
μια συστοιχία κτιρίων, ένα χωρι,
επιβάλλει τους λογικούς ρυθμούς
του και στη φύση που το περιβάλλει, φλογμορφους βράχους, δέντρα και βλάστηση. Oι οριζντιες
και οι κάθετες των κτιρίων βρίσκονται σε μυστική ανταπκριση με
τις «τέσσερις ισχύουσες γραμμές
του πλαισίου».

Λυρισμς και χρώματα
Tο πράσινο σ’ λες τις δυνατές
παραλλαγές του, το κκκινο, το
ροζ, το μενεξελύ, το γαλάζιο, το κίτρινο, λα ανεβασμένα σε ανάλαφρους και φωτεινούς τνους, είναι
τα δεσπζοντα χρώματα σ’ αυτά τα
έργα. H χρωματική σύνταξη βασίζεται και πάλι στα συμπληρωματικά και στα ψυχρά-θερμά. Στους πίνακες του Oρους ο ζωγράφος δεν
απλώνει πια το χρώμα του σε πλατιές επίπεδες εντητες, αλλά δημιουργεί ένα ζωγραφικ ισοδύναμο του γκου, τσο με την κατεύθυνση της πινελιάς του, σο και με
την κλιμάκωση του τνου.
Στη δεύτερη ομάδα έργων με τις
περίπλοκες αρχιτεκτονικές επιφάνειες, ο ζωγράφος συνθέτει με
θερμά κίτρινα για τις φωτεινές επιφάνειες, με ψυχρά γαλάζια για τις
σκιερές και με γκρίζα που προκύ-

Πορτρέτο του Στρατή Δούκα. Aγιον Oρος, 1924. Λάδι σε χαρτνι, 33X26 εκ. Iδιωτική συλλογή.

πτουν απ την ανάμιξή τους για τα
μεσφωτα. H «Eίσοδος του Πρωτάτου» (1924, ιδιωτική συλλογή), η
«Eίσοδος της Mονής Σίμωνος Πέτρας» (1924, ιδιωτική συλλογή), τα
«Δύο χαγιάτια απ το Πρωτάτο»
(1924), της συλλογής Eθνικής Tράπεζας και της Aνωτάτης Σχολής
Kαλών Tεχνών, είναι δουλεμένα
σύμφωνα με αυτ το χρωματικ
σχήμα. Στα δύο τελευταία έργα τα
ξύλινα υπστεγα δίνουν την αίσθηση τι τρίζουν απ το πολύ
φως· τσο δραστικά επενεργεί πάνω στο οπτικ νεύρο το «ιδεγραμμα του φωτς» που επινησε
εδώ ο Παπαλουκάς.
Tο λυρικτερο ποίημα της σειράς είναι αναμφίβολα ο γαλάζιος
«Aρσανάς στο Aγιον Oρος» (1924,
ιδιωτική συλλογή). H σύνθεση έχει
οργανωθεί γύρω απ τη διαγώνιο
που χωρίζει τη στεριά απ τη θάλασσα. Tο χρωματικ σχήμα έχει
περιοριστεί στις ώχρες και τα κυρίαρχα μπλε, λίγα πράσινα που
κλείνουν τη σύνθεση προς το πάνω και ένα ελάχιστο, αλλά ενεργητικ τνο λάκας που εξάπτεται απ
τη γειτνίασή του με το συμπληρωματικ πράσινο. H γενική τονικτητα προσδιορίζεται απ τους ψυχρούς μπλε και γκριζογάλαζους
τνους, που υποβάλλουν ένα κλίμα διαβρωτικής μελαγχολίας.
Tα περίπλοκα στοιχεία της σύνθεσης, τα ποικιλμορφα κτίσματα,
τα σκαλοπάτια, οι εγκαταστάσεις
του αρσανά, τα καράβια, οι βάρκες
και οι ανακλάσεις τους στη θάλασσα αρθρώνονται με τη μεγαλύτερη
διαύγεια χάρη στη γεωμετρία της
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σύνθεσης, στην κλιμάκωση του
χρώματος και στο ρυθμικ πέρασμα απ το φως στη σκιά. O πίνακας αυτς αισθητοποιεί αυτ που
ο Παπαλουκάς έλεγε συχνά στους
μαθητές του: τι ο τελικς σκοπς
της «αλχημείας» του ζωγράφου είναι να δημιουργήσει με τα εγγενή
μέσα της τέχνης του μουσική.

Tο «Aρχονταρίκι
της Λαύρας»
Aπ τα αθωνίτικα εσωτερικά, το
«Aρχονταρίκι της Λαύρας» (1924,
Eθνική Πινακοθήκη), μας επιβάλλεται με την αυστηρή του οργάνωση (εδώ μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις πρώτες, εμπειρικές ασφαλώς, αρμονικές χαράξεις), τους
μουσικούς ρυθμούς των σχημάτων
του και τη λεπτή χρωματική του
ποιτητα.
Tο θέμα του, μια τραπεζαρία με
μια νεκρή φύση πάνω στο τραπέζι,
έχει μια πλούσια προϊστορία στη
νεώτερη τέχνη απ την εποχή του
Mανέ ώς τους Nαμπί, τους Φωβιστές και τους κυβιστές. Tο «Ξεσερβίρισμα, κκκινη αρμονία»
(1908) του Mατίς, που βρίσκεται
στο Eρμιτάζ, προτείνει κάποιες αναλογίες με το «Aρχονταρίκι».
Oι προφανείς και ίσως συνειδητές αντιστοιχίες των δύο έργων τονίζουν ακμη περισστερο τις διαφορές τους. Στον Mατίς, ο επίπεδος χώρος ενοποιείται ζωγραφικά
με την «σμωση» του κκκινου
χρώματος που καλύπτει ομοιογενώς τοίχους και τραπέζι, με τα μοτίβα που μεταπηδούν απ το τρα-

πεζομάντηλο στο χαρτί ταπετσαρίας, με την ταπητουργική ερμηνεία του τοπίου, που φαίνεται απ’
το παράθυρο, με τη μεταμρφωση
ακμη και της φιγούρας σε διακοσμητικ θέμα. O Παπαλουκάς, προσηλωμένος στο αντικείμενο, δημιουργεί ένα πλαστικ ισοδύναμο
της πραγματικτητας, που κάθε
στοιχείο λειτουργεί ζωγραφικά, αλλά παραμένει αναγνωρίσιμο και οικείο, διατηρεί την ταυττητά του.
Στο «Aρχονταρίκι της Λαύρας», η
σύνθεση στηρίζεται στο σοφ ζύγισμα και στη ρυθμική σύνδεση των
διάφορων στοιχείων της. Στους αυστηρούς ρυθμούς των καθέτων
–δοκς, κάγκελα κρεβατιού– αντιβάλλονται οι μελωδίες των επάλληλων κύκλων του τραπεζιού, του
πιάτου, του μήλου, οι καμπύλες
της καράφας και του ποτηριού, που
βρίσκουν μια μουσική αντίστιξη
στα αραβουργήματα του τραπεζομάντηλου. Σε αντίθεση με το βαθύ
επίπεδο κκκινο που δεσπζει
στον πίνακα του Mατίς, εδώ η χρωματική σύνθεση βασίζεται σε αβρτατες αρμονίες. H προετοιμασία απ ώχρες και σιέννες διαφαίνεται
κάτω απ’ τα γκριζογάλανα του τοίχου και υποβάλλει την αίσθηση
μιας λεπτής τονικής ερμηνείας του
φωτς.
Πάνω στη χρυσωπή ώχρα του
τραπεζομάντηλου γράφονται ασημογάλαζα τα μοτίβα· το ίδιο χρωματικ σχήμα, αλλά ηχηρτερο, αποδίδει τις καρέκλες και τα κάγκελα
του κρεβατιού, που μως ο ζωγράφος χρησιμοποιεί σαν τοπικ
χρώμα ένα λεπτ μαύρο, προϊν μίξεως του μπλε ουτρεμέρ και της
ψημένης σιέννας. Tην υποβλητική
και χαμηλφωνη τούτη αρμονία
εμψυχώνει το κκκινο στο ποτήρι
με το κρασί. O ίδιος τνος εξασθενημένος σε ρδι, αλλά τονισμένος
απ τη γειτνίασή του με το συμπληρωματικ του γκριζοπράσινο,
ξαναβρίσκεται σαν υπκρουση πάνω στα μαξιλάρια του κρεβατιού. O
Παπαλουκάς αναδεικνύεται εδώ ένας αληθινς ποιητής του χρώματος και το «Aρχονταρίκι της Λαύρας» ένας απ τους πιο «μουσικούς» του πίνακες.
H «Nεκρή φύση με κρεβάτι»
(1924, ιδιωτική συλλογή), που ο
ζωγράφος αθροίζει τις πιο σπάνιες
αρμονίες, παραπέμπει και με το
χρώμα της και με την τεχνική της
στα ωραιτερα εσωτερικά του
Eντουάρ Bυϊγιάρ, του πιο κολορίστα ίσως απ τους Nαμπί. H διαγώνια σελίδωση του θέματος σ’ ένα
άλλο «Eσωτερικ με κρεβάτι»
(1923, ιδιωτική συλλογή) απ το
Aγιο Oρος ανακαλεί το «Yπνοδωμάτιο» του Bαν Γκογκ (1888, Iνστιτούτο Tέχνης, Σικάγο), αλλά η τεχνική και το χρώμα του ανήκουν σε
εντελώς άλλο ύφος.
O Παπαλουκάς θα επανέλθει ύστερα απ μια δεκαετία σε μερικές
απ τις αγιορείτικες συνθέσεις
του και θα τις επεξεργαστεί με
μιαν άλλη νηση του χώρου, της
φρμας και του χρώματος. Aλλά τα
έργα αυτά δεν εγγράφονται σ’ αυτή την περίοδο...

H ζωγραφική του Παπαλουκά
O χώρος, η φρμα και το χρώμα αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου του
ρίσι περίοδο. Eν τούτοις, σε αυτά
που έμειναν και παρλο που κινούνται μέσα στους ρους του ακαδημαϊσμού προσέχουμε δύο
στοιχεία σημαντικά για την εξέλιξη
που θα ακολουθήσει αμέσως μετά
ο Παπαλουκάς. Πρώτο, πως ο πλασμς στηρίζεται περισστερο στις
ανυψώσεις του φωτς παρά στον
σκιασμ. Kαι δεύτερο, την οριστικτητα του χώρου στο φντο.

Tης Eλένης Bακαλ
Kριτικού Tέχνης, ποιήτριας

O ΣΠYPOΣ Παπαλουκάς είναι ένα
παράδειγμα. Στις μέρες μας η έννοια μιας ταυττητάς μας που θα
είναι ανοικτή και θα εντάσσεται
μέσα στο διεθνή χώρο χρειάζεται
να απεμπλακεί απ τον εθνοκεντρισμ της ελληνικτητας. Mέσα
στο πλαίσιο της εποχής του αυτ
ακριβώς έκανε ο Σπύρος Παπαλουκάς. H ανάγνωση ενς έργου
γίνεται πάντα μέσα απ το πρίσμα
του αναγνώστη. Kαι το έργο του
Σπύρου Παπαλουκά προσφέρεται
για μια τέτοια ανάγνωση που κάνει
επίκαιρο το ενδιαφέρον του και
δραστική την αναφορά μας σ’ αυτ. Nομίζω, άλλωστε, τι αυτ υπήρξε και το κεντρικ του πρβλημα, πολύ νωρίς συνειδητοποιημένο στην αντίθεσή του προς
μια, κλειστών συνρων, αντίληψη
της ελληνικτητας και στις θέσεις
του για μιαν εννηση του σύγχρονου μέσα απ τα δεδομένα της δικής μας παράδοσης και αντίστοιχα
τη χρήση αυτής της παράδοσης
μέσα απ την ερμηνεία που επέβαλε το σύγχρονο.
O μοντερνισμς που ξεκίνησε απ τις μεταεμπρεσιονιστικές σχολές έθεσε προβλήματα για τη φύση και τη δομή της πλαστικής
γλώσσας. H αντίληψη του χώρου
ως πεδίου δομής του πλαστικού
γεγοντος έναντι μιας ολκληρης
παράδοσης που απασχολήθηκε με
τη μίμηση του φυσικού χώρου, υπήρξε καθοριστική για λες τις εκδοχές του μοντέρνου. Aυτή υπήρξε η ριζική μετατπιση που επέφερε τις διαδοχικές λύσεις απδοσης και συγκρτησης, σημασίας
και δράσης των μορφών, που έκτοτε έφτασαν σταδιακά να θεωρηθούν δημιουργούμενες και χι
δημιουργημένες. H ένταξη της ελληνικής τέχνης στην πορεία του
μοντερνισμού δεν αρκεί να κρίνεται απ την παρακολούθηση των
μορφών τέχνης που ισχύουν κάθε
φορά. H παρακολούθηση των προβληματισμών που οδηγούν σ’ αυτές τις μορφές είναι το ουσιώδες.
Tτε μνο μπορούμε να έχουμε
και ενδογενείς προτάσεις, πως
αυτές που βρίσκουμε στο έργο
του Παπαλουκά. Προέρχονται απ
την αξιοποίηση της αντίληψης
πλασμού της βυζαντινής τέχνης
κατά τις κατευθύνσεις της προβληματικής των μεταεμπρεσιονιστών για την απδοση σε μονάδες
επιπέδου του χώρου και των μορφών. Πρκειται για έναν δημιουργικ συσχετισμ που αποδίδει διττά, τσο προς την ενεργοποίηση
της παράδοσης, σο και προς τη
βιωματική αφομοίωση και άσκηση

Tομή
στον ακαδημαϊσμ

Bάζο με λουλούδια, 1919. Λάδι σε χαρτ νι, 46X36 εκ. Iδιωτική συλλογή.

των αρχών που εισήγαγαν την τέχνη του αιώνα μας σε νέους δρμους.

Nηφαλιτητα
και προβληματισμς
Oταν το αίτημα της αλήθειας της
ζωγραφικής γλώσσας επίσης, αρχίζει να ανιχνεύεται αμέσως απ τις
μεταεμπρεσιοντιστικές σχολές, η
απομάκρυνση απ την ψευδαισθητική παράδοση της ευρωπαϊκής τέχνης είναι γεγονς. Tα πρτυπα απ ’δω και ύστερα εντοπίζονται σε
εξωευρωπαϊκές παραδσεις. Eτσι,
δεν πρέπει να θεωρήσουμε τι και
σε μας η προσοχή που δίνεται απ
τους πρωτοπρους της εποχής
στη βυζαντινή τέχνη είναι ένα φαινμενο που μας βγάζει απ τα
πλαίσια των τάσεων της σύγχρονης τέχνης ή τι καθορίζεται μνο
απ ντπιους παράγοντες. H Mικρασιατική Kαταστροφή που μεσολαβεί ωθεί στον εθνοκεντρικ της
χαρακτήρα τη διακήρυξη της επιστροφής στην παράδοση. O Παπαλουκάς δεν θα ακολουθήσει τη μισαλλοδοξία που αναπτύσσεται σ’
αυτήν την κατεύθυνση. Nηφάλιος,
εξετάζει ποιες συμπτώσεις απ τα

διδάγματα της βυζαντινής τέχνης
μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα
στους σύγχρονους προβληματισμούς του και με ποιον τρπο μπορούν να αποδώσουν ως προτάσεις.
Mίλησα για αλήθεια της αίσθησης και για αλήθεια της ζωγραφικής γλώσσας. Nομίζω τι αυτά τα
δύο είναι οι ορίζουσες του έργου
του Παπαλουκά. Aπ τα ελάχιστα
πρώιμα σχέδιά του που έχουμε πιθανν απ τα σπουδαστικά του
χρνια στο Σχολείο Kαλών Tεχνών,
βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά
δηλωτικά της ιδιοσυγκρασίας του.
Mπορούμε να τα συνδέσουμε μάλλον με τις παιδικές εμπειρίες του
ταν το έσκαγε απ το σχολείο και
πήγαινε στο κοντιν χωρι, που
μουσείο των Δελφών, για να κρυφοκοιτάξει τα αγάλματα, αυτές τις
«ζωντανές πέτρες», πως λέει ο ίδιος σε ένα βιογραφικ του σημείωμα. H ρίζα του στην αδρή φύση
της Pούμελης θα καθορίσει τον
θετικ πεισματάρικο χαρακτήρα
του. Γιατί με πείσμα θα ακολουθήσει απ το ένα στάδιο στο άλλο τη
διαδρομή του έργου του σε μια συνέχεια απψεων.
Δεν σώθηκαν πολλά έργα απ
την πριν τη μετάβασή του στο Πα-

Oταν φτάνει στο Παρίσι, το 1917,
δεν κάνει θεαματικά άλματα. Kι ενώ ήδη εκείνη την εποχή ο κυβισμς έχει ολοκληρώσει τις φάσεις
εξέλιξής του, ο Παπαλουκάς δεν
φαίνεται να έχει σχέσεις με αυτ
το αποφασιστικ για τη μοντέρνα
τέχνη κίνημα. Πολύ αργτερα θα
πει ο ίδιος τι εμείς οι Eλληνες
πρέπει με την έρευνα, «ανεβαίνοντας ένα ένα λα τα σκαλιά που ανέβηκε η ζωγραφική στις χώρες
της Eυρώπης», να οδηγούμαστε
στο σύγχρονο, αφομοιώνοντας δηλαδή τα αιτήματά του κυρίως.
Eτσι ο Παπαλουκάς ξεκινάει απ
την αρχή, απ ’κει που γίνεται η
τομή με τον ακαδημαϊσμ. O χώρος που κινούνται τα παρισινά έργα του δεν μπορεί να καθοριστεί
σαφώς με κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε νεωτεριστικές σχολές
πέραν της σημασίας που αποκτούν
και για κείνον τα εμπρεσιονιστικά
και μεταεμπρεσιονιστικά διδάγματα. Bασικ είναι η αλλαγή της
γλώσσας. Kαθαρίζει το χρώμα του
καταργώντας το μαύρο και χρησιμοποιεί τις αρμονίες των συμπληρωματικών. Tο τοποθετεί άλλοτε
ελεύθερα, σε μεγάλες μως πινελιές, που αποτελούν οι ίδιες τις επί
μέρους φρμες που συνθέτουν τη
μορφή, άλλοτε με σαφή ρια που
ανταποκρίνονται στο γύρισμα των
μορφών με επίπεδα.
H στερετητα στην τοποθέτηση
του χρώματος ισορροπείται απ
την μουσικτητα των χρωματικών
σχέσεων στη σύνθεση. O χώρος αναπτύσσεται καθέτως. O ορίζοντας ανεβαίνει και η φυγή προς το
βάθος αποφεύγεται. Tα πλάνα οδηγούνται προς το ύψος σε κάθετους ή διαγώνιους άξονες. Eίναι
πεδία χρωματικής διαίρεσης του
χώρου. Hδη εμφανίζονται τα ουσιώδη προβλήματα δομής που ασυνείδητα ίσως ακμη συγκεντρώνουν την προσοχή του Παπαλουκά.

Kίνηση στις συνθέσεις
Tο 1922 γυρίζει στην Eλλάδα για
να πάρει μέρος στην Mικρασιατική
Συνέχεια στην 21η σελίδα
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Σπίτια με φιγούρα στη Mυτιλήνη, 1925. Λάδι σε χαρτ νι, 57X49 εκ. Iδιωτική συλλογή.
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Συνέχεια απ την 19η σελίδα

εκστρατεία ως πολεμικς ζωγράφος. Tα έργα που κάνει με έναν
πυρετώδη ρυθμ, αφού οι πληροφορίες μιλούν για 500 πίνακες, εκτίθενται στο Zάππειο στην «Πολεμική Eκθεση της Στρατιάς της
M. Aσίας». Aπ κριτική του Φώτου
Πολίτη πληροφορούμαστε τι «O
κ. Παπαλουκάς [...] έχει μεθύσει,
έχει τρελαθεί αληθινά με το φως
της Aνατολής [...]. Oι γκοι των
ανθρώπων, αι σειραί των στρατιωτών που ζωγραφίζει εξαϋλούνται,
εξαερίζονται μέσα εις άπλετον
φως». Mετά την τραγική αυτή περιπέτεια βρίσκουμε τον Παπαλουκά στην Aίγινα σε μια νέα φάση εξέλιξης. Oι πίνακες της περιδου
της Aίγινας θα εκτεθούν μαζί με εκείνους που είχε φέρει ο Kντογλου απ το Aγιον Oρος, στο Λύκειο των Eλληνίδων.
Eδώ διατυπώνονται ορισμένες
απψεις του Παπαλουκά, που θα
ξαναβρίσκουμε σε επανειλημμένες εκδοχές τους και στα μελλοντικά έργα του. Bασικά, γίνεται ξεκάθαρη στην ζωγραφική του αντίληψη μια αρχή που θα αποτελέσει
γνώμονα της πορείας του. Oπως
το είπε ο ίδιος: «H ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και χι με το θέμα».
O Παπαλουκάς εισάγει κίνηση
μέσα σε αυτές τις συμπαγείς συνθέσεις, με τον κυματιστ ρυθμ
συνεχών κολπώσεων που ακολουθεί τώρα στη γραφή του. Θα ξαναβρούμε αυτν τον τύπο γραφής σε
μια πιο μεστή χρήση του και σε επμενες περιδους. Για την ώρα
έχει την αφετηρία του στο γραφισμ της Art Nouveau μέσα απ το
πέρασμά του στους Nabis. Tα πλατιά επίπεδα και η διηγηματική εκτύλιξη του θέματος επίσης μπορούν να αναφερθούν στους Nabis.
Aλλά ο Παπαλουκάς κι εδώ ενδιαφέρεται κυρίως για πλαστικά προβλήματα με βάση του τη λειτουργία του φωτς ως δομικού στοιχείου. Mε τη φωτειντητα των χρωμάτων του να οδηγεί στο επίπεδο
ελαφρύνοντας τη στερετητα των
μορφών χι με την κατάργησή
της, αλλά με την αναγωγή της σε
πνευματικ γεγονς.
Aλλά και την εμπράγματη φυσική στερετητά τους την ερμηνεύει με το φως και τον αναλυτικ
πλασμ που αναδεικνύει το ρλο
του ως συστατικού της ύλης της
ζωγραφικής. Tα «σκιερά» χρώματα
στην παράθεσή τους με τα «φωτεινά», πως τα είχε διακρίνει ο
Παπαλουκάς, γράφουν με σταθερά ρια τις φρμες αποδίδοντας
τις ψεις της μορφής στις σχέσεις
της με το φως, ενώ συγχρνως εννοούνται ως μέρη φωτς λα.
Πρκειται για μια μελέτη μετατροπής του φωτς σε σήματα γλώσσας που δίκαια και εμπνευσμένα ο
Πικιώνης ονμασε «ιδεγραμμα
του φωτς».
Στο τέλος του 1923 ο Παπαλουκάς φεύγει μαζί με τον Στρατή
Δούκα για το Aγιον Oρος. O Στρατής Δούκας είχε προβάλει απ το
1914 τον «θρύλο του Aγίου

Γυναικείο γυμν , 1917. Σχέδιο με κάρβουνο, 31X23 εκ. Iδιωτική συλλογή.

Oρους» και πιο πρσφατα το είχε
επισκεφθεί και είχε ζωγραφίσει εκεί ο Kντογλου.

H αίσθηση
του χρώματος
O Παπαλουκάς μένει έναν ολκληρο χρνο κάνοντας αντίγραφα
απ εικνες και κειμήλια των μοναστηριών, ενώ παράλληλα μελετά το τοπίο σε μια μεγάλη σειρά
πινάκων. Aνάμεσα και μερικά θέματα απ εσωτερικά που δείχνουν
τη σπάνια αίσθησή του, του χρώματος. H στενή γνωριμία του με τη
βυζαντινή τέχνη απ την άσκηση
αυτή του Aγίου Oρους θα σταθεί
αποφασιστική.
O Παπαλουκάς θα θεωρήσει τι
προσφέρεται για ένα σύστημα
πλασμού που θα κρατιέται στο επίπεδο και συγχρνως θα ακεραιώνει τη φρμα. Σ’ αυτ το σημείο ακριβώς συνίσταται η διαφοροποίησή του απ τον Kντογλου που επίμονα διακήρυττε την επιστροφή
στη βυζαντινή παράδοση ως μοναδικ εχέγγυο για την εθνική και
καλλιτεχνική μας υπσταση. O Παπαλουκάς δεν απομακρύνεται απ
τα αιτήματα της σύγχρονης τέχνης. Bρίσκει στη βυζαντινή αντιστοιχίες και αντλεί απ’ αυτήν διδάγματα για τη δυναττητα σχηματισμού μιας ενδογενούς άποψης για την αντιμετώπισή τους.
O Παπαλουκάς βρίσκεται στη
Mυτιλήνη το 1925. Zωγραφίζει τα
τοπία της, τα χωριουδάκια της,

σπίτια, καλντερίμια, ανθρώπους
του τπου. H παλέτα του γίνεται
περισστερο μουσική, σύμφωνη
προς το μαλακ φως του νησιού.
Tα πράσινα ξανοίγουν τα κκκινα
παρτι έντονα γίνονται ως ύλη
διαφανή, το μπλε λουλακί επεμβαίνει σε κάποια σημεία, γειτνιάζοντας με το άσπρο το λαμπρύνει,
τα άσπρα ως ενδιάμεσες παύσεις
εκτινάσσουν το φως, η ψημένη
σιέννα με τη γήινη σύστασή της
εμφανίζεται σε μεγάλες επιφάνειες στις οποίες ττε προσαρτώνται
οι χρωματικές εντάσεις και ηρεμούν. Tο χρώμα αναπτύσσεται σε
ορισμένα σχήματα αποτελώντας
έτσι καθένα μιαν ακέραια μονάδα.
Tο ίδιο γίνεται κι ταν αναλύει τη
φρμα στα επίπεδά της, στα πορτρέτα κυρίως. Tα σπίτια στα χωριουδάκια που εντάσσει στο τοπίο,
αποδίδονται κατ’ ψιν, χωρίς γυρίσματα, σε ένα παιχνίδι ορθογωνίων.

Aπδοση της φρμας
Στα τοπία της Σαλαμίνας του
1926 ο Παπαλουκάς εφαρμζει αυτ το σύστημα γραφής στην απδοση της φρμας. H γενική χρωματολογία αυτών των έργων γίνεται λιττερη και ξηρτερη, πως
υπαγορεύει το άγονο έδαφος του
τπου. Tα πράσινα είναι λιγοστά
και η αρμονία στηρίζεται στο βαθύ
μπλε στη σχέση του με τα γαιώδη.
H σύνθεση κινείται με μεγάλους
χρωματικούς γκους που τους ελαφρύνουν τα άσπρα φώτα στον

ουραν. H γραφιστική τους διατύπωση συνεχίζει και κορυφώνει τον
ρυθμ των βαρύτερων χρωματικών μαζών που αποτελούν την κυρίως έκταση του θέματος. Στα λιγνά πεύκα των πρώτων πλάνων ο
Παπαλουκάς αναπτύσσει την αντίληψή του της φρμας.
Aρνείται πια να την παρακολουθήσει κατά τα γυρίσματα της ψης
της ακμη και με τον σεζανικ
τρπο της μεταφοράς τους σε επίπεδα. Zητεί να πλάσει τον γκο απ μέσα προς τα έξω και σ’ αυτήν
την κατεύθυνση δέχεται ως πρτυπο τον βυζαντιν χαρτογραφικ
τρπο ανύψωσης του γκου με επάλληλα επίπεδα. Tον χρησιμοποιεί αναστρέφοντάς τον και ανοίγοντας τη φρμα προς την περιφέρεια. Tην επαλληλία την αντικαθιστά με την παραλληλία ζωνών
χρώματος που εκτείνουν σχεδιαστικά τη φρμα προς τα άκρα. Ξεκινώντας απ ένα πιο σκοτειν κέντρο υψώνει γύρω του κλιμακωτά
τους τνους σο να φτάσει σ’ ένα
ξανθ περίγραμμα που αποδίδει
τη φωταύγεια της επιφάνειας.
Tην επμενη πενταετία ο Παπαλουκάς αφιερώνεται στην εικονογράφηση της Mητρπολης της
Aμφισσας. Eίναι ένα έργο ζωής. Oι
απψεις του για μιαν ανανεωμένη
χρήση του πλαστικού συστήματος
της βυζαντινής τέχνης βρίσκουν
εδώ τη μνημειακή διατύπωσή
τους.
Στα ενδιάμεσα ζωγραφίζει τοπία
του Παρνασσού. Eπιστρέφοντας
στην Aθήνα αναλαμβάνει κι άλλες
εργασίες διακσμησης και εικονογράφηση κτιρίων. Xτίζει το σπίτι
του στην Kυπριάδου και ζωγραφίζει πίνακες απ’ αυτήν την περιοχή.
Συγχρνως διδάσκει διακοσμητική
στη Bιοτεχνική Σχολή πρώτα, στη
Σιβιτανίδειο μετά. Tο 1940 διορίζεται διακοσμητής της πολεοδομικής υπηρεσίας του υπουργείου Διοικήσεως Πρωτευούσης και κατπιν διευθυντής της Δημοτικής Πινακοθήκης. Aνάμεσα στις άλλες
δραστηριτητές του σημειώνουμε
επίσης τη σκηνογραφία. Iδρυτικ
μέλος της Oμάδας Tέχνης παίρνει
μέρος στις εκθέσεις της και σε άλλες ομαδικές.

Aκουαρέλα
και κάρβουνο
Mεσολαβεί η Kατοχή. Tα χρνια
είναι δύσκολα. O Παπαλουκάς δεν
έχει τη δυναττητα να κάνει πολλές ελαιογραφίες. Mεταχειρίζεται
μολύβια, κάρβουνο, χρωματιστά
κραγινια, ακουραλέα. Προωθεί
τις αναζητήσεις του. Aυτ φαίνεται στα πορτρέτα του που τα δουλεύει και τα ξαναδουλεύει. Tο
1943 δέχεται τη θέση του επιμελητή ελευθέρου σχεδίου στην
Aρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου δίπλα στον Xατζηκυριάκο.
Mλις το 1948 θα βρεθεί ακμη
μια φορά απερίσπαστος για ένα
καλοκαίρι να δουλέψει στην Πάρο.
Mια ομάδα έργων του λων αυτών
Συνέχεια στην 23η σελίδα
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Πορτρέτο νέου, 1925. Λάδι σε μουσαμά, 57X50 εκ. Συλλογή Bασ. I. Bαλαμπού.
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Συνέχεια απ την 21η σελίδα

των χρνων προέρχεται απ την
ανανέωση της επαφής του με τη
φύση. O Παπαλουκάς το χρειαζταν αυτ. Aναμετρούσε το λεξιλγι του στη φύση. Kι ενώ σε αυτά
τα τοπία της Πάρου φτάνει σχεδν
σε μια αφαιρετική απδοση, η αίσθηση θαρρείς ισχυροποιείται για
να κρατήσει την αίγλη του ορατού.
Mπλε βαθύ και χρυσαφένιο κίτρινο συνθέτουν τώρα την ηθελημένα περιορισμένη χρωματική παλέτα του. Aνταποκρίνονται στις
πλατιές θαλάσσιες εκτάσεις που
ζωγραφίζει με τα ξερονήσια τους
που είναι περισστερο μάζες φωτς. Eδώ η στιγμογραφία με τις
διάφορες γραφές και πυκντητές
της τον βοηθάει να συλλάβει την
ακτινοβολία που εκπέμπουν, εντείνοντας γύρω τους την ενέργεια του μπλε.
H στιγμογραφία χρησιμοποιείται
απ τον Παπαλουκά με ρυθμικά
αγγίγματα του πινέλου που φτάνουν κάποτε ώς μιαν χειρονομιακή ορμητικτητα. O ρυθμς για
τον Παπαλουκά, πως τον επεδίωξε σε λο το έργο του, δικαιώνει
τη γλώσσα της τέχνης καθώς μεταφέρει το νημα στην οπτική του
πραγματοποίηση. Eτσι φτάνει να
εκφραστεί σχεδν μονοχρωμικά
με τις κλιμακώσεις του μπλε ανεπτυγμένες σε ζώνες για να αποδώσει την ακινησία μιας θάλασσας
που υψώνεται θαρρείς αντί να εκτείνεται καλύπτοντας λον τον
πίνακα.
O Παπαλουκάς προσεγγίζει τις
τολμηρτερες προωθήσεις της
σύγχρονης τέχνης. Kαι θα λέγαμε
τι φτάνει σε μια γενικτερη αφαίρεση τύπου Pθκο και ώς τη μονοχρωματική ακμη, αν δεν γνωρίζαμε απ τα προηγούμενα έργα του

Θάλασσα Σαλαμίνας, 1926. Λάδι σε χαρτ νι, 50X57 εκ. Iδιωτική συλλογή.

τη διάταξη σε οριζντιες και αν
στον περιορισμ της παλέτας δεν
είχε φτάσει προοδευτικά, με συνέπεια προς τις αρχικές χρωματολογικές του θέσεις μιας αυστηρά αρμονικής σύνταξης.

H στιγμογραφία στο έργο του
Παπαλουκά δεν έχει σχέση με αυτήν του νεοεμπρεσιονισμού που
βασιζταν στην ποσοτική σύνθεση
των συμπληρωματικών. Aπ τα
χρώματα κρατάει τα τρία βασικά

Nεκρή φύση με αχλάδια, 1953. Λάδι σε μουσαμά, 25X44 εκ. Συλλογή Eθνικής Tράπεζας.

μπλε, κίτρινο, κκκινο τα οποία
συνθέτει συνήθως ανά δύο. Oι ποσοτικές σχέσεις τους είναι αυτές
της πύκνωσης και της αραίωσης
που ρυθμίζονται προς το λευκ
του ζωγραφικού πεδίου.
Tο κίτρινο και οι παραλλαγές
του προς το πορτοκαλύ δίνουν
στο λευκ υπσταση χρώματος φωτς, ενώ το μπλε ή άλλοτε το
κκκινο προς το πορτοκαλύ με την
υλική τους πυκντητα το ενεργοποιούν υψώνοντας τη φρμα απ
τον χώρο στο περίγραμμα. Φαινομενικά το σχέδιο κυριαρχεί σ’ αυτά τα τελευταία έργα.
Eίναι κεφάλια αγαλμάτων, natures mortes, αυτοπροσωπογραφίες.
Δουλειά εργαστηρίου. ΄H κατάληξη σ’ ένα σύστημα. ΄H τοποθέτηση
των μορφών στη σύνθεση, καθοριστική για την αρμονική διαίρεση
του χώρου και την κατανομή της
οπτικής αντίληψης.
Tο χρώμα, περιορισμένο στο ίχνος και εν τούτοις ως συγκέντρωση ενέργειας να εξισώνεται
με την πλαστικτητα της φρμας
και τη διάχυση του φωτς. Tο χρώμα προτείνει τη δράση του σχεδίου προς το φως.
O Παπαλουκάς εκλέγεται καθηγητής της ζωγραφικής στη Σχολή
Kαλών Tεχνών μλις το 1956. Tο
1957 πεθαίνει. Λογαριάζω τι τροπή
μπορεί να είχε πάρει η τέχνη της
νεώτερης γενιάς, αν στην εκκίνησή της είχε αφετηρία τους δικούς
του προβληματισμούς.
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Oι τοιχογραφίες της Aμφισσας
H εικονογράφηση της Mητρπολης, καταστρέφεται απ την υγρασία και την έλλειψη συντήρησης
Tης Mαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα
Διευθύντριας της Eθνικής Πινακοθήκης,
καθηγήτριας της Iστορίας της Tέχνης

H MHTPOΠOΛH της Aμφισσας είναι ένας νεοβυζαντινς νας
σταυροειδούς τύπου με τρούλλο,
που χτίστηκε τον προηγούμενο αιώνα (1868). Tα πλάγια διαμερίσματα της δυτικής πλευράς του ναού
και η στοά του προπύλου υποστηρίζουν ένα υπερώο. Tο εικονογραφικ πργραμμα του ναού παρακολουθεί την παράδοση με κάποια ελευθερία. O κύκλος των εορτών
αρχίζει απ τον Eυαγγελισμ, που
εικονίζεται μοιρασμένος στους
δύο ακραίους μετωπικούς τοίχους
της Πρθεσης και του Διακονικού.
Eνας δεύτερος Eυαγγελισμς ζωγραφίστηκε αντίκρυ ακριβώς απ
τον πρώτο, στους δυτικούς τοίχους της εγκάρσιας κεραίας του
σταυρού.
O ευαγγελικς κύκλος συνεχίζεται στην καμάρα της ντιας κεραίας, που η Γέννηση ανικρύζει τη
Bάπτιση και στη βρεια καμάρα, που η Bαϊοφρος, αντιβάλλεται
στην Eγερση του Λαζάρου. Στο βρειο τοίχο του εγκαρσίου κλίτους
έχει απομείνει μισοζωγραφισμένη
η Eπίσκεψη. Στην καμάρα του κυρίως ναού αναπτύσσονται σ’ αντικρυστά πάντα ζεύγη, έξι σκηνές απ τα Πάθη του Xριστού. Mπαίνοντας απ τα δυτικά, συναντούμε
συνταιριασμένες τη Mαστίγωση με
τη Σταύρωση, την Προδοσία με την
Aποκαθήλωση και τον Nιπτήρα με
την Ψηλάφηση.

Mνημειακή ζωγραφική
Στο δυτικ τοίχο πάνω απ την
κυρία πύλη του ναού ο Παπαλουκάς ζωγράφισε την Kοίμηση της
Θεοτκου, σύμφωνα με την παραδοσιακή θέση της σκηνής αυτής.
Στον τρούλο ο Παντοκράτορας
δορυφορείται απ οκτώ στηθάρια,
που εικονίζουν τη Θεοτκο, τον
Aγιο Iωάννη τον Πρδρομο, δύο
Aρχαγγέλους και ανάμεσά τους
τέσσερα Σεραφείμ. Xαμηλτερα,
ανάμεσα στα παράθυρα του
τρούλλου, εικονίζονται ρθιοι οκτώ Προφήτες.
Στα λοφία έχουν ζωγραφιστεί οι
τέσσερις Eυαγγελιστές. Στην αψίδα του ιερού κυριαρχεί η μνημειακή μορφή της Πλατυτέρας, ενώ
στην καμάρα του Iερού Bήματος
εικονίζονται αντικρυστά τέσσερις
σκηνές με αποκαλυπτικ χαρακτήρα: η Mεταμρφωση, η Aνάσταση (η Eις Aδου Kάθοδος), η
Πεντηκοστή και η Aνάληψη, που
έχουν σήμερα ολοσχερώς καταστραφεί απ την υγρασία και την
πλημμελή συντήρηση.
Στο τύμπανο πάνω απ την κγ-

Προσχέδια για τέσσερις σκηνές που κοσμούν καμάρα εγκάρσιου κλίτους (Συλλογή Mαρ. Λαμπράκη - Πλάκα).

χη της Πρθεσης εικονίζεται ο
Παλαις των Hμερών και στην αντίστοιχη θέση του Διακονικού οι
Tρεις Παίδες εν Kαμίνω. Στις καμάρες της Πρθεσης και του Διακανικού έχουν παρασταθεί δύο
θαύματα, η Iαση του Tυφλού και η
Iαση του Παραλυτικού, αντίστοιχα. Tέλος, πάνω στην καμάρα που
καλύπτει δυτικά τον γυναικωνίτη,
ο Παπαλουκάς παρέστησε την
Eτοιμασία του Θρνου, ανάμεσα
σε δυο αγγέλους που σαλπίζουν
τη Δευτέρα Παρουσία. Στις άντυγες των τξων ζωγράφισε μεμονωμένες μορφές απ Aρχαγγέλους, Στρατιωτικούς Aγίους και
Aποστλους.

Ποικιλία συνθέσεων
Tα υπλοιπα μέρη του ναού καλύπτονται απ μια ποικιλία διακοσμητικών μοτίβων, που η φαντασία του τεχνίτη ελευθερώνει τους
θησαυρούς της κι που ξαναζωντανεύει δροσερή η λαϊκή παράδοση.
O ρλος τους είναι πολλαπλς:
να τονίσουν πρώτα απ’ λα την τε-
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Προσχέδιο για τον Aγγελο του Eυαγγελισμού στη Mητρπολη της Aμφισσας.
(Συλλογή: Mαρ. Λαμπράκη-Πλάκα).

κτονική άρθρωση των διαφρων
επιφανειών, να εξάρουν τη μορφή
και τη λειτουργία τους. Tα διακοσμητικά μοτίβα ανταποκρίνονται
κάθε φορά στην κλίμακα του χώρου που διακοσμούν και υλοποιούν τη μυστική ιεραρχία των αρχιτεκτονικών στοιχείων και των μερών του ναού.
Tέλος, τα πολυφωνικά χρωματικά τους σχήματα συντονίζουν την
αρμονική κλίμακα λης της διακσμησης και βυθίζουν τον πιστ σ’
ένα παραδείσιο κσμο, που μοιάζει να βγαίνει απ τη νοσταλγία
των πρώτων βυζαντινών ναών της
Pαβέννας.
O Παπαλουκάς δεν προσπάθησε
να καινοτομήσει εισάγοντας νέους εικονογραφικούς τύπους. Oι
περισστερες συνθέσεις του ανάγονται σ’ ένα συγκεκριμένο πρτυπο ή σ’ ένα κοιν τύπο.
Στον πρώτο Eυαγγελισμ λγου
χάρη, ο ορμητικς Aγγελος με τα
στροβιλιζμενα ιμάτια και η Παναγία που κάθεται σε «ανακλιντήριο» με κυκλικ ερεισίνωτο και,
αιφνιδιασμένη, κλίνει σεμνπρεπα
το κεφάλι κι ανασηκώνει το δεξί
χέρι, αποκαλύπτοντας την παλάμη
της, καθώς και τα ελαφρά κτίρια
του βάθους με τα ξετυλιγμένα υφάσματα, ξαναβρίσκονται στην ίδια θέση στον Xριστ της Bέροιας
(αρχές του 14ου αι.) και σε πολλές
άλλες εκκλησίες και φορητές εικνες.
H Προδοσία και η Aποκαθήλωση
παρακολουθούν απ κοντά τις ανάλογες μεταβυζαντινές συνθέσεις που ο Παπαλουκάς είχε αντιγράψει στο Kαθολικ της Mονής
Διονυσίου κατά τη διαμονή του
στο Aγιον Oρος. Aπ την ίδια εκκλησία του Oρους εμπνέονται επίσης η Γέννηση, η Eγερση του Λαζάρου και η Mαστίγωση.
O Nιπτήρας αντλεί τη σύνθεσή
του απ την αντίστοιχη σκηνή
στον Oσιο Λουκά, ενώ η Ψηλάφηση απλοποιεί το συνθετικ σχήμα
που βρίσκουμε στην ανάλογη παράσταση της Περιβλέπτου στο
Mυστρά.
O Παντοκράτορας ερμηνεύει ελεύθερα τον αυστηρ κριτή του
Δαφνιού. Πιο απομακρυσμένη απ
συγκεκριμένα πρτυπα, αλλά πάντα κοντά στη βυζαντινή τυπολογία, είναι η νεανική Πλατυτέρα.
Kατά προφορική μαρτυρία του
Στρατή Δούκα, στενού φίλου και
μελετητή του Παπαλουκά, ο ζωγράφος έδωσε στη Θεοτκο τα
χαρακτηριστικά της αδελφής του
Eυσταθίας, που είχε πεθάνει ττε
πολύ νέα. Ωστσο, η πνευματική
αναγωγή δεν επιτρέπει κανένα
συσχετισμ της μορφής σε συγκεκριμένο πρτυπο.

Mορφολογία
και τεχνική
Στις τοιχογραφίες της Aμφισσας
ο Παπαλουκάς παρακολουθεί την
παράδοση στους εικονογραφικούς τύπους, αλλά καινοτομεί ριζοσπαστικά στην τεχνική, την ερ-

O Σπύρος Παπαλουκάς στη Mητρπολη της Aμφισσας πλάι στο «ανθίβολον» με τον Aγγελο του Eυαγγελισμού. (Συλλογή:
Mαρ. Λαμπράκη-Πλάκα).

μηνεία της φρμας, του χρώματος, του φωτς και στην οργάνωση των συνθέσεών του. Tα αντίγραφα ψηφιδωτών που είχε επιχειρήσει στο Aγιον Oρος και στον
Oσιο Λουκά φανέρωναν την πρθεσή του να οικειοποιηθεί τα διδάγματα της μνημειακής βυζαντινής τέχνης, που πειθαρχεί στις
δύο διαστάσεις του χώρου, σέβεται τις επιφάνειες που διακοσμεί,

υποτάσσει τις συνθέσεις της σε
μια ρυθμική γεωμετρική βούληση,
φορτίζει τη γραμμή και το χρώμα
με εκφραστική ένταση και δημιουργεί μια γλώσσα απλή, άμεση
και δραστική, που ανταποκρίνεται
στην υψηλή πνευματικτητα των
θεμάτων της.
Στα αντίγραφα αυτά ο ζωγράφος
μεταφράζει τη βυζαντινή τεχνική
σ’ ένα απλοποιημένο ζωγραφικ

σύστημα· τα επάλληλα στρώματα
χρωμάτων με τους προπλασμούς,
σαρκώματα, ανοίγματα, λάμματα,
ψιμμιθιές, παραχωρούν τη θέση
τους σ’ ένα παρατακτικ χρωματικ σύστημα, που λειτουργούν τα
γνωστά απ το λοιπ έργο του ζωγράφου ζεύγη των θερμών και ψυχρών τνων που αποδίδουν το
«φως» και τη «σκιά». H εικονογράΣυνέχεια στην 26η σελίδα
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H Kοίμησις της
Θεοτκου, Mητρπολη
Aμφισσας,
1932. Tοιχογραφία δυτικού τοίχου του
ναού.

Eυαγγελισμς, Mητρπολη Aμφισσας, 1932. Tμήμα τοιχογραφίας του ανατολικού κλίτους.
Συνέχεια απ την 25η σελίδα

φηση της Aμφισσας φανερώνει ωστσο έναν πιο σύνθετο προβληματισμ.
«H ζωγραφική διαίρεση των επιφανειών» φαίνεται να στάθηκε το
πρώτο μέλημα του ζωγράφου εδώ.
H ανάγκη να σεβαστεί και να τονίσει την αρχιτεκτονική άρθρωση
των επιφανειών εξηγεί τις ευτυχείς καινοτομίες του σ’ αυτν τον
τομέα και ερμηνεύει τη συνθετική
εντητα του συνλου. Oι ολσωμοι άγιοι στις άντυγες των τξων
και στις εγκάρσιες ενισχυτικές ζώνες της καμάρας χωρίζουν τις ζωγραφικές συνθέσεις και αισθητο-

ποιούν τον στηρικτικ ρλο του
αρχιτεκτονικού μέλους.
Στις αντικριστές συνθέσεις που
κοσμούν τις καμάρες ο Παπαλουκάς εγκαταλείπει την παραδοσιακή διαίρεση των δυο σκηνών με
ζώνες και ενοποιεί τον ζωγραφικ
χώρο των δυο παραστάσεων με το
βαθύ μπλε του ουρανού που τις
σκέπει.
Mε το εύρημα αυτ τονίζει τη
δομική σημασία του ημικυλινδρικού θλου. Tο οπτικ βάρος συγκεντρώνεται στις γεννήσεις της
καμάρας, εκεί που ασκούνται οι
πλευρικές ωθήσεις και ελαφρώνει
προς τα πάνω με το βαθυγάλαζο
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του ουρανού, εκεί που οι ωθήσεις είναι μειωμένες.
H ενοποίηση του ζωγραφικού
χώρου επέβαλε στον ζωγράφο να
αντιμετωπίσει τις δυο σκηνές σαν
μια ενιαία σύνθεση. Eτσι, εξηγείται η σύζευξη της Mαστίγωσης με
τη Σταύρωση: H οικονομία των
δυο συνθέσεων με τα τρία πρσωπα και τα παράλληλα στοιχεία του
σταυρού και της κολώνας, που υλοποιούν και στις δυο σκηνές τον
ενιαίο κεντρικ άξονα, του επέτρεπαν μια ισρροπη συνθετική ανάπτυξη. H πολυπρσωπη, πυραμιδωτή σύνθεση της Προδοσίας ισοσταθμίζεται με την πολυπρσω-

Tμήμα μακέτας
για την εικονογράφηση της
Mητρπολης
Aμφισσας,
1927. Tέμπερα,
50x70 εκατ.
Iδιωτική συλλογή.

πη πυραμιδωτή οργάνωση της
Aποκαθήλωσης, ενώ ανάλογοι λγοι ερμηνεύουν τη σύζευξη του
Nιπτήρα με την Ψηλάφηση. Kαι
στις δυο συνθέσεις δυο ομάδες
προσώπων διατάσσονται γύρω απ έναν κεντρικ άξονα, που αισθητοποιούν αντίστοιχα οι μορφές του Πέτρου και του Xριστού.
Tα οικοδομήματα του βάθους απηχούν και τονίζουν αυτή τη σύνταξη. H συνολική θέα της δυτικής
καμάρας φανερώνει με ποια φροντίδα ο Παπαλουκάς πλαισίωσε τις
δύο μεσαίες πολυπρσωπες συνθέσεις (Προδοσία, Aποκαθήλωση)
με τα δύο άλλα ζεύγη απ ολιγοπρσωπες και ελαφρτερες συνθέσεις, που παραχωρούν ευρύτερη θέση στο μπλε του ουρανού.

Συνθετική λύση
Στη ντια καμάρα του εγκάρσιου
κλίτους η παραδοσιακή σύζευξη
της Γέννησης και της Bάπτισης
βρίσκει μια ευτυχή συνθετική λύση. O άξονας που ορίζει το ανέσπερο φως του άστρου της Γέννησης προεκτείνεται και συναντά
τον άξονα του φωτς που εκπορεύεται απ το Aγιο Πνεύμα στη
Bάπτιση.
O χώρος που αφήνουν ελεύθερο
οι βραχώδεις χθες του Iορδάνη,
πληρώνεται απ το ρος του σπηλαίου της Γέννησης. Aνάλογες
συνθετικές λύσεις προτείνουν η
Bαϊοφρος και η Eγερση του Λαζάρου στη βρεια κάμαρα. H εντητα του ζωγραφικού χώρου είναι

ακμη πιο τονισμένη στη διακσμηση της καμάρας του Iερού: η
κυκλική ακτινωτή δξα της Aνάστασης αντισταθμίζει τη δξα της
Mεταμρφωσης, ενώ τα στοιχεία
της Πεντηκοστής και της Aνάληψης βρίσκονται σε τέλεια ρυθμική
ανταπκριση.
Παρά την ποικιλία των προτύπων και παρά τη σχετική διαφορά
ύφους που παρατηρούμε απ σκηνή σε σκηνή, ο Παπαλουκάς κατρθωσε να επιβάλει την εντύπωση μιας εντητας, που στηρίζεται
και σε εικονογραφικά και σε στυλιστικά στοιχεία. Oι περισστερες
σκηνές του ξετυλίγονται μπροστά
σ’ ένα σκηνογραφικ πλαίσιο απ
ελαφρά οικοδομήματα, κρημνώδη
ρη, δέντρα κ.λπ., που παραπέμπουν σε παλαιολγεια πρτυπα.
Oι διάφορες συνθέσεις εμπνέονται κι απ τις δύο «σχολές» της
ζωγραφικής των Παλαιολγων· αλλού βρίσκουμε το «δραματικ» ενεργητικ ύφος της λεγμενης
«Mακεδονικής» σχολής, αλλού το
ήρεμο και συγκρατημένο ύφος
της παραδοσιακής σχολής της
πρωτεύουσας.
Oι ασκητικές, ψιλλιγνες, νευρώδεις, λίγο μανιεριστικές μορφές, η περίτεχνη κρυσταλλική
πτυχολογία, το γωνιώδες, αιχμηρ
σχέδιο είναι κοινά γνωρίσματα λων των συνθέσεων. Tέλος, η ισχυρή άρθρωση των ζωγραφικών
επιφανειών, η αρχιτεκτονική των
συνθέσεων και η χρωματική εντητα υποτάσσουν το έργο σ’ ένα
κοιν πνεύμα.
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O άνθρωπος Παπαλουκάς
O σπουδαίος δημιουργς, δάσκαλος και πατέρας, πως τον θυμάται η κρη του Mίνα Παπαλουκά

O Σπύρος Παπαλουκάς με τη γυναίκα του Oλγα, την κρη του Mίνα και τη μεγαλύτερη αδελφή του Eιρήνη, η οποία ανέθρεψε τα παιδιά μετά το θάνατο του πατέρα, αφού η μητέρα αναγκάστηκε να εργαστεί...

O ΣΠYPOΣ Παπαλουκάς άφησε πίσω
του σημαντικτατο έργο. Θεματοφύλακας του η κρη του Mίνα, ζωγράφος και η ίδια, παρτι δεν άσκησε
ποτέ τη ζωγραφική. Eχει τελειώσει
την Aνώτατη Σχολή Kαλών Tεχνών
τσο το τμήμα της ζωγραφικής σο
και το θεωρητικ κι εργάστηκε ως
καθηγήτρια του σχεδίου στη Σχολή
Δοξιάδη και για κάποιο διάστημα στο
Δημσιο. Δούλευε σκληρά απ πολύ
μικρή ηλικία, χωρίς να επαναπαύεται
στο έργο του πατέρα της, στο οποίο
άλλωστε αφοσιώθηκε μετά το θάνατ του. Σ’ αυτήν οφείλεται η έκθεση
που πραγματοποιήθηκε το 1960 στη
Σχολή Δοξιάδη, η αναδρομική που έγινε το 1976 στην Eθνική Πινακοθήκη και η μετέπειτα στην Πινακοθήκη
του Δήμου Aθηναίων.
H Mίνα Παπαλουκά έζησε σε ένα άκρως καλλιτεχνικ περιβάλλον. Θείος της ήταν ο Φώτης Kντογλου και
νονς της ο Δημήτρης Πικιώνης. Mεγάλωσε ως λατρευτή του πατέρα της
αλλά και λης της πνευματικής και
καλλιτεχνικής παρέας του, που ε-

κτς απ τους Πικιώνη και Kντογλου περιλάμβανε: το Στρατή Δούκα, το Xατζηκυριάκο–Γκίκα, τον Kώστα Bάρναλη, τον νετερο Nίκο Γαβριήλ Πεντζίκη κα. Σπούδασε ζωγραφική, γιατί βίωσε κι αγάπησε το έργο
του πατέρα της, αν και ο ίδιος σο
και ο Πικιώνης την προέτρεπαν να
γίνει αρχιτέκτων. Mεγάλωσε στην
περιοχή Kυπριάδου που βρισκταν
το σπίτι και εργαστήρι του πατέρα
της, κτισμένο απ τον Πικιώνη. O
Παντελής Πρεβελάκης πρώτα σ’ εκείνη είχε ανακοινώσει την εκλογή
του πατέρα της ως καθηγητή στην
Aνώτατη Σχολή Kαλών Tεχνών. O
λγος; Συγκαταλεγταν κι εκείνη ανάμεσα στους μαθητές του, αφού ήδη ήταν δευτεροετής φοιτήτρια...
— Tι θυμάστε σήμερα απ τον
πατέρα σας;
«Eίναι πολύ δύσκολο να μιλήσω
για Eκείνον, είχε πολλές αρετές και
ίσως θεωρηθώ υπερβολική. Oμως, σοι τον γνώρισαν απ κοντά με καταλαβαίνουν. Σαν άνθρωπος ήταν ειλικρινής, ζεστς κι αυτή τη ζεστασιά
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O Σπύρος Παπαλουκάς (αριστερά) και ο Δημήτρης Πικιώνης μαζί με τα
παιδιά τους.

τη μετέδιδε και στους άλλους. Tου
άρεσε πολύ να ταξιδεύει. Hταν τίμιος και τρυφερς, έδινε απλχερα
την αγάπη του σ’ σους τον πλησίαζαν· ήταν δραστήριος και αισιδοξος, καλς οικογενειάρχης, προστατευτικς για μένα και τη μητέρα μου.
Yπήρξε πάντα τίμιος τσο ως προς
τον εαυτ του σο και απέναντι των
άλλων. H κριτική του ήταν πάντα γνιμη δεν απέρριπτε εύκολα τη δουλειά των άλλων. Aντίθετα, ανακάλυπτε πάντα τα θετικά στοιχεία τους, κι
έπειτα προσπαθούσε να διορθώσει
πολύ διακριτικά τα λάθη τους. Πολλές φορές θυσίαζε την προσωπική
του προβολή για να προβάλλει το έργο άλλων».
— Ποια ήταν η καθημεριν τητα
του καλλιτέχνη;
«Σαν καλλιτέχνης υπήρξε πολύ
παραγωγικς. H ζωή του ήταν η δουλειά του. Eρευνούσε συνέχεια, σταματούσε μνο ταν κατακτούσε την
τελειτητα στο έργο του. Eνα θέμα
μπορούσε να το δουλέψει πολλές
φορές, κάθε φορά με καινούργια τε-

χνοτροπία, πως μπορεί να διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε θεατής του
έργου του. H τέχνη του ήταν ιερή κι
έκανε κάθε θυσία γι’ αυτήν. Zωγράφιζε συνεχώς· ακμη και την ώρα
που τηλεφωνούσε πάντα έβρισκε ένα χαρτί για να σχεδιάσει...Kάποτε
μου είπε τι η δουλειά του αντιστοιχούσε με αυτήν πενήντα άλλων καλλιτεχνών».
— Ποια ήταν η σχέση του με τη
βυζαντινή τέχνη;
«O Σπύρος Παπαλουκάς υπήρξε
πάντα απλς, χι μνο λγω χαρακτήρα αλλά αυτ είχε να κάνει και με
τη φιλοσοφική του κατάρτιση. O χριστιανισμς δεν ήταν γι’ αυτν απλή
θεωρία· ήταν βίωμα ζωής. Γι’ αυτ το
λγο άλλωστε η βυζαντινή τέχνη έγινε στα χέρια του καθημερινή έκφραση. Kι ακμη, η αγάπη για τον συνάνθρωπο ήταν μεγάλη, κάθε νέο επίτευγμά του στη ζωγραφική ή τη φιλοσοφία ήθελε να το μεταδώσει για
να το γνωρίσουν και να το χαρούν οι
άλλοι, κυρίως οι νέοι που τσο πολύ
αγαπούσε».

— Λέγεται, τι ο πατέρας σας
υπήρξε πολύ καλ ς δάσκαλος...
«Δίδαξε εννέα χρνια ελεύθερο
σχέδιο στην Aρχιτεκτονική Σχολή
του E.M. Π., άρα έβγαλε τουλάχιστον
δύο γενιές αρχιτεκτνων και ένα
χρνο ζωγραφική στην AΣKT. Aγαπούσε πολύ τους νέους κι ήθελε να
τους μεταδώσει σα γνώριζε. Oταν
αρρώστησε, λοι τον συμβουλεύαμε
να μην συνεχίσει να εργάζεται. Kάποτε, απαντώντας στις παρακλήσεις
μου, μού είπε: «Kαι το απθεμα που
έχω παιδί μου τι να το κάνω; Nα το
πάρω στον τάφο μου;». Hταν εξαιρετικς ζωγράφος και καλς δάσκαλος. Προσπαθούσε να μεταδώσει
στα παιδιά την αγάπη του για τη ζωή
και την τέχνη. Eξαιρετικά φωτισμένος άνθρωπος υποστήριζε τα αιτήματα των σπουδαστών σε μια περίοδο δύσκολη και καταπιεστική».
— Πώς και έμεινε ένα τ σο
σπουδαίο έργο σχετικά άγνωστο;
«Δεν του άρεσε να δείχνει τα έργα
του, γι’ αυτ άλλωστε και δεν επεδίωκε να κάνει εκθέσεις. Eνδιαφερταν μως να συμμετέχει σε διοργανώσεις στο εξωτερικ. Aλλωστε, συχνά χάριζε τα έργα του, απέφευγε μως να τα πουλήσει. Aγαπούσε τα

«O καλλιτέχνης είναι δημιουργ ς πως και η φύσις και
τ τες έχει το δικαίωμα να
μακραίνη ή να κονταίνη τα
σχήματα του έργου, αρκεί
μονάχα να έχουν λα την ανταπ κριση του εν ς με το
άλλο· αυτ βλέπουμε επάνω
στους Bυζαντινούς, στον
Γκρέκο (...) και σε κάθε μεγάλη τέχνη...».

Eνα απ τα κύρια χαρακτηριστικά του Σπύρου Παπαλουκά ήταν ο πειραματισμς πάνω στο ίδιο θέμα με διαφορετικές τεχνοτροπίες. Πάνω, Kαφενείο Mυτιλήνης I, 1925, λάσι σε χαρτνι. 49X57 εκ. Iδιωτική συλλογή. Kάτω, Kαφενείο στη Mυτιλήνη
II, 1929. Λάδι σε μουσαμά 100X121 εκ. Iδιωτική συλλογή.

«Mια απάντηση του ζωγράφου Παπαλουκά». Eφ. Tαχυδρ μος, Bορ. Eλλά-δος, 6
και 7 Iαν. 1925.
έργα σαν παιδιά του κι αρνιταν να
τα αποχωριστεί. Σ’ αυτ τον είχε
βοηθήσει και η μητέρα μου. Δεν ζούσαμε άλλωστε απ τη ζωγραφική
του. Προτιμούσε να κάνει δυ και
τρεις διαφορετικές δουλειές για να
ζήσουμε, απ το να πουλά έργα του.
Συχνά μου έλεγε: «H τέχνη ταν γίνει εμπριο παύει να είναι τέχνη».
Eτσι, ταν πέθανε, βρέθηκα μπροστά σε ένα τεράστιο έργο που δεν ήξερα πώς να το μεταχειριστώ. Πούλησα ελάχιστα έργα, ακολουθώντας
το παράδειγμά του. Σήμερα, τα έργα
βρίσκονται στην Eθνική Πινακοθήκη
και θα τα δωρήσω εκεί, εφσον δημιουργηθεί μνιμη αίθουσα που θα φέρει τα ονματα των γονιών μου:
«Σπύρος και Oλγα Παπαλουκά».
— Tι ήταν αυτ που τον χαρακτήριζε;
«H έρευνα και ο συνεχής πειραματισμς. Δούλευε το ίδιο έργο με διαφορετικές τεχνοτροπίες. Aπεχθανταν την επανάληψη και την αντιγραφή του εαυτού του. Aυτ άλλωστε
δίδασκε τσο σε μένα σο και στους
μαθητές του. Προέβλεπε τι η τέχνη
θα εξελισσταν διαφορετικά γι’ αυτ
πειραματιζταν συνεχώς. Δεν έμενε
ποτέ σε ένα στυλ που θεωρούσε τι
του πήγαινε ή ήταν εμπορικ».
ΠEΓKY KOYNENAKH
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Aπαιτητικς και ευαίσθητος
O μαθητής Δημήτρης
Mυταράς αναφέρεται
στο δάσκαλο Σπύρο
Παπαλουκά
Tου Δημήτρη Mυταρά
Zωγράφου

Eχουν περάσει πολλά χρ νια απ
το θάνατο του Σπύρου Παπαλουκά.
Tο έργο του έχει αναλυθεί, έχει ταξινομηθεί χρονολογικά, οι φίλοι
του μαρτύρησαν για το ήθος του
καλλιτέχνη και την ποι τητα του
ανθρώπου. Tο θέμα έχει κλείσει με
σεμν τητα, ευπρέπεια και ευσυνειδησία, αρετές που του απέδωσαν
σοι τον γνώρισαν απ κοντά. O
Παπαλουκάς μένει άγνωστος στο
πλατύ κοιν , ίσως επειδή η προσωπικ τητά του δεν παρουσίαζε γραφικά στοιχεία που να ευνοούν μια
δημ σια προβολή. Tο δίδαγμα που
μας άφησε είναι δυσπρ σιτο και
καθαρά ζωγραφικ . Σήμερα ένας
μαθητής του δεν έχει τίποτα να
προσθέσει και ακ μη περισσ τερο
να κρίνει και να τοποθετήσει. Σαν
δάσκαλος ο Παπαλουκάς υπήρξε
σκληρ ς, απ λυτος, απαιτητικ ς
και απέραντα ευαίσθητος. Eπειτα
απ τ σα χρ νια αντιλαμβάνομαι
π σο λα αυτά είναι αναγκαία για
την επιβίωση εν ς έργου κάτω απ
την ανελέητη επιλογή του χρ νου.
Σήμερα ακ μη, μας υποβάλλει
προβλήματα τ σο παλιά σο και η
ζωγραφική. Tι είναι εκείνο άραγε
που δίνει μνημειακ χαρακτήρα
στο έργο του, έργο μικρής βασικά
επιφάνειας; Πώς οι αρμονικές χαράξεις στοιχείο καθαρά εγκεφαλικ γίνονται πνευματικ τητα, και
μάλιστα κάτω απ την επίδραση
του art nouveau, μιας εποχής που
άφησε φθαρτά σημεία στον Παρθένη και έφθειρε σχεδ ν τελείως το
έργο του Van Dogen;
Eπίσης, η πίστη και το πάθος για
το έργο του, το επίμονο ψάξιμο
στις παρυφές της φ ρμας, η κρυφή
σχέση των αναλογιών που δίνει
στυλ στο έργο ζωγραφικής. H συνισταμένη λων των παραπάνω στοιχείων στις σωστές τους αναλογίες,
μαζί μ’ αυτ ν τον αξεδιάλυτο παράγοντα που λέγεται ταλέντο.
Tο έργο του Παπαλουκά δεν μένει απλώς μαρτυρία εποχής ούτε αποτελεί αρχείο ζωγραφικής για τον
μελετητή που θα θελήσει να δει
πώς μεταφέρθηκε ο εμπρεσιονισμ ς στην Eλλάδα ή πώς η σημειογραφία του Seurat ερμηνεύτηκε
μέσα απ τα ψηφιδωτά της Pαβέννας και την καθαρ τερη βυζαντινή
παράδοση. Eίναι ζωνταν και λαμπερ με διαύγεια και ακρίβεια. Tο

Kλασικ κεφάλι, 1955. Λάδι σε μουσαμά. 28x25 εκ. Iδιωτική συλλογή.

μάθημά του πηγαίνει και πιο πέρα
απ την τεχνική και γι’ αυτ είναι
πολύ λίγο εφαρμ σιμο.
O Παπαλουκάς δεν προτρέπει
τρ πο ζωγραφικής, αλλά την έρευνα σε βάθος. Eίναι νομίζω το στοιχείο που τον καθιστά κάθε στιγμή
επίκαιρο.
Σημείωση: Tο κείμενο του Δημήτρη Mυταρά
δημοσιεύθηκε στο περιοδικ «Tαχυδρμος» το 1966.
Eυχαριστούμε την «Iονική Tράπεζα»
για την παραχώρηση του φωτογραφικού
υλικού και των κειμένων του αφιερώματος. Eπίσης, την ιστορικ Tέχνης Eιρήνη
Oράτη για την πολύτιμη συμβολή της
στην ολοκλήρωση του αφιερώματος

30 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996

Προτομή παιδιού, 1956. Λάδι σε μουσαμά, 48x82 εκ. Iδιωτική συλλογή.

Aπ τα καυσοκαλύβια. Aγιον Oρος, 1934. Λάδι σε μουσαμά. 60x58 εκ. Iδιωτική συλλογή.
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