
Δι�ρατικ	ς, δραστήρι�ς, ασυμ�ί�α-
στ�ς και ταλαντ�ύ��ς � Σπύρ�ς
Παπαλ�υκάς, συνέ�αλε τα μέγιστα
στην ε�έλι�η μιας σύγ�ρ�νης �ω-
γρα!ικής αντίληψης στην Eλλάδα.
Hταν � �ωγρά!�ς π�υ πρ�σέγγισε
με πρωτ	τυπ� και μ�ναδικ	 τρ	π�
τ� ελληνικ	 τ�πί�· τ� απέδωσε με
τ	λμη και δύναμη. Eδωσε νέα πν�ή
στην αγι�γρα!ία, α!�ύ εί�ε �ήσει
για ένα �λ	κληρ� �ρ	ν� στ� Aγι�ν
Oρ�ς, αντιμετωπί��ντας θαρραλέα
μέρ�ς τ�υ κλήρ�υ π�υ ήταν ε�θρι-
κ	 στις καιν�τ�μίες τ�υ. 

Πειραματι�	ταν πάνω σε π�λλές
και δια!�ρετικές τε�ν�τρ�πίες,
γιατί πρ�έ�λεπε πως η τέ�νη θα ε-
�ελισσ	ταν δια!�ρετικά κι ήθελε,
	�ι μ	ν� να πρ�λά�ει αλλά και να

κατακτήσει τ� καιν�ύργι�. Mέσα
στις επιδιώ�εις τ�υ ήταν, να μην
παραμένει πιστ	ς σ’ ένα στυλ, έστω
κι αν αυτ	 άρεσε ή θεωρ�ύνταν ε-
μπ�ρικ	. Δεν πρ	δωσε π�τέ αυτή
την αρ�ή τ�υ. T� εμπ	ρι� της τέ-
�νης δεν τ�ν α!�ρ�ύσε, πρ�τιμ�ύ-
σε να περνά δύσκ�λα, να δ�υλεύει
σε δια!�ρετικές δ�υλειές για να τα
�γάλει πέρα, �ωρίς να ενδίδει
στ�υς ν	μ�υς της αγ�ράς π�υ α-
παιτ�ύσε συνε�ώς να την τρ�!�-
δ�τεί με έργα τ�υ. 

Kι ανάμεσα στ�υς εκ!ραστικ�ύς
πειραματισμ�ύς τ�υ, η διδασκαλία,
είτε στην Aρ�ιτεκτ�νική Σ��λή τ�υ
E.M.Π., είτε στην Aνώτατη Σ��λή
Kαλών Tε�νών. Φωτισμέν�ς δάσκα-
λ�ς, επεδίωκε να μεταδώσει στ�υς
νέ�υς την αγάπη τ�υ για τη �ωή και
την τέ�νη. Δεν κρατ�ύσε τα μυστι-
κά της τέ�νης τ�υ μ	ν� για τ�ν ί-
δι�, ήθελε να γίν�υν κτήμα, ιδιαίτε-
ρα, των νεώτερων. Στ�υς μαθητές
τ�υ, έλεγε, να απ�!εύγ�υν τη μα-
νιέρα, τ�υς ��ηθ�ύσε «ν’ απ�κτή-
σ�υν ελεγ�	μενα και σα!ή κριτή-
ρια, για να μπ�ρ�ύν �ι ίδι�ι να κρί-
ν�υν και να καθ�δηγ�ύν τ� μελλ�-
ντικ	 τ�υς έργ�». 

Aνάμεσα στις π�λλές δραστηρι	-
τητές τ�υ ήταν και η διεύθυνση της
Δημ�τικής Πινακ�θήκης της Aθή-
νας. Διαδραμάτισε σημαντικ	 ρ	λ�
στη συντήρηση της συλλ�γής της,
στη διάσωσή της στα �ρ	νια τ�υ
π�λέμ�υ. Oραματι�	ταν μια Δημ�-
τική Πινακ�θήκη με υπ�δειγματική
�ργάνωση, π�υ θα συγκέντρωνε τα

πλέ�ν αντιπρ�σωπευτικά έργα της
νε�ελληνικής �ωγρα!ικής και θα ε-
πωμι�	ταν ένα εκπαιδευτικ	 ρ	λ�. 

H �ι�λι�γρα!ία π�υ α!�ρά στ�ν
μεγάλ� αυτ	 �ωγρά!� είναι πραγ-
ματικά περι�ρισμένη. Σημαντική
θεωρείται η πρ	σ!ατη έκδ�ση τ�υ
λευκώματ�ς «Σπύρ�ς Παπαλ�υ-
κάς» απ	 την «I�νική Tράπε�α», 	-
π�υ γίνεται μια πρ�σπάθεια να !ω-
τιστεί π�λύπλευρα τ� έργ� τ�υ απ	

τ�ν Xρύσανθ� Xρήστ�υ, τη Mαρίνα
Λαμπράκη -Πλάκα, την Eλένη Bα-
καλ	 και τη Mαίρη Mι�αηλίδ�υ.
Aπ�σπάσματα άλλωστε απ	 τα κεί-
μενά τ�υς περιλαμ�άν�νται και
στ� α!ιέρωμα των «Eπτά Hμερών».
T� α!ιέρωμα συμπληρώνεται απ	
μια συνέντευ�η της κ	ρης τ�υ �ω-
γρά!�υ, Mίνας Παπαλ�υκά, π�υ
σκιαγρα!εί τ� π�ρτρέτ� τ�υ πατέ-
ρα της.

2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996

AΦIEPΩMA

KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996

2-31 AΦIEPΩMA

� Σπύρ�ς Παπαλ�υ-
κάς. Πρωτ�τυπ
ς και
μ
ναδικ�ς. H συμ�
λή
τ
υ στη διαμ�ρ�ωση
της σύγ�ρ
νης νε
ελ-
ληνικής τέ�νης.
� Xρ�ν�λ�γι� Σπύ-
ρ�υ Παπαλ�υκά.
� Παράδ�ση και νέα
ρεύματα. Διεύρυνε
και πλ
ύτισε τις ανα-
�ητήσεις τ
υ με νέα
�αρακτηριστικά και
νέες α�ίες.
� O π�ιητής τ�υ �ρώ-
ματ�ς. Γνήσια καλλι-
τε�νική �ύση, πρ�-
σ�ερε στ
ν τ�π
 μας
μια π
λυσήμαντη ει-
καστική δημι
υργία.
� T�πία τ�υ Aγί�υ
Oρ�υς. M
ναστήρια,
αυλές, �αγιάτια και
αρσανάδες απεικ
νί-
�
νται με θαυμαστή
μαεστρία.
� H �ωγρα!ική τ�υ
Παπαλ�υκά. O �ώ-
ρ
ς, η ��ρμα και τ

�ρώμα απ
τελ
ύν τα
κύρια �αρακτηριστικά
τ
υ έργ
υ τ
υ.
� Oι τ�ι��γρα!ίες της
Aμ!ισσας. H εικ
ν
-
γρά�ηση της Mητρ�-
π
λης καταστρέ�εται
απ� την υγρασία και
την έλλειψη συντήρη-
σης.
� O άνθρωπ�ς Παπα-
λ�υκάς. O σπ
υδαί
ς
δημι
υργ�ς, δάσκαλ
ς
και πατέρας, �πως τ
ν
θυμάται η κ�ρη τ
υ
Mίνα Παπαλ
υκά.
� Aπαιτητικ�ς και ευ-
αίσθητ�ς. O μαθητής
Δημήτρης Mυταράς α-
να�έρεται στ
 δάσκα-
λ
 Σπύρ
 Παπαλ
υ-
κά.

E�ώ�υλλ�: Aυτ�πρ�σωπ�γρα�ία,
1916. Λάδι σε μ�υσαμά 43x37 εκ.
Συλλ�γή Aνωτάτης Σ��λής Kαλών
Tε�νών.

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

Eπιμέλεια  α�ιερώματ
ς:

ΠEΓKY KOYNENAKH

Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς:
πρωτ�τυπ�ς και μ�ναδικ�ς

H συμ��λή τ�υ στη διαμρ�ωση της σύγ�ρ�νης νε�ελληνικής τέ�νης

Aπ� τ� 1917-1922 � Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς παραμένει στ� Παρίσι, συνε�ί��ντας τις
σπ�υδές τ�υ στις σ��λές Grande Chaumiere και Ecole Julian. Tην ίδια επ��ή με-
τέ�ει σε π�λλές καλλιτε�νικές εκθέσεις και εκτελεί τη διακ�σμηση ιδιωτικής έ-
παυλης στις Bερσαλλίες. H παραπάνω καλλιτε�νική �ωτ�γρα�ία ανήκει σε �ωτ�-
γρα�εί� της M�νμάρτρης, εκείνης της επ��ής.



1892 Γεννιέται στη Δεσ�ίνα Παρ-
νασσίδας. Γ�νείς τ�υ � Xαρά-
λαμπ�ς και η Aσημίνα Παπα-
λ�υκά τ� γέν�ς Πυρ���λ�υ. O
καπετάνι�ς πατέρας τ�υ πε-
θαίνει π�λύ νωρίς α�ήν�ντας
τ�ν καλλιτέ�νη �ρ�αν� σε η-
λικία 6 ετών.

1900-1906 Φ�ιτά στ� δημ�τικ� σ��-
λεί� τ�υ �ωρι�ύ και τ�υ παίρ-
νει τα πρώτα μαθήματα #ω-
γρα�ικής απ� τ�ν συμπατριώ-
τη και γαμπρ� τ�υ Nικ�λα�
Παπακωνσταντίν�υ, � �π�ί�ς
διέγνωσε π�λύ έγκαιρα την
καλλιτε�νική τ�υ �λ�γα.

1907 Eρ�εται για πρώτη ��ρά στην
Aθήνα και πρ�σλαμ�άνεται υ-

πάλληλ�ς σε �ρωματ�πωλεί�
στ�ν Πειραιά.

1908 Παίρνει απ�λυτήρι� σ��λαρ-
�εί�υ απ� την κωμ�π�λη Xρισ-
σ�ύ.

1909 Eκτελεί την πρώτη τ�υ παραγ-
γελία τ�ν «Mεγάλ� Aρ�ιερέα»
και κατ�πιν �λ�κληρ� τ� τέ-
μπλ� της εκκλησίας τ�υ Aγί�υ
Δημητρί�υ στη Δεσ�ίνα.

1909-1916 Φ�ιτά στην Aνωτάτη Σ��-
λή Kαλών Tε�νών και κατά τη
διάρκεια των σπ�υδών τ�υ
κερδί#ει επτά πρώτα �ρα�εία.

1917-1922 Συνε�ί#ει τις σπ�υδές
τ�υ στ� Παρίσι στις Σ��λές
Grande Chaumiere και Ecole
Julian. Παράλληλα μετέ�ει σε

π�λλές καλλιτε�νικές εκθέ-
σεις και εκτελεί τη διακ�σμη-
ση ιδιωτικής έπαυλης στης
Bερσαλλίες.

1922 Παίρνει μέρ�ς στη Mικρασιατι-
κή Eκστρατεία ως π�λεμικ�ς
#ωγρά��ς, μα#ί με τ�ν Περι-
κλή Bυ#άντι� και τ�ν Παύλ�
P�δ�κανάκη. Mε τα έργα τ�υ
δημι�υργ�ύν κατά την π�ρεία
τ�υς στ� μέτωπ�, τ� υπ�υρ-
γεί� Στρατιάς Mικράς Aσίας
�ργανώνει μεγάλη π�λεμική
έκθεση στ� Zάππει� Mέγαρ�.
Oι κριτικές τ�υ Φώτ�υ Π�λίτη
και τ�υ Zα�αρία Παπαντωνί�υ
για τα έργα τ�υ Σπύρ�υ Παπα-
λ�υκά είναι διθυραμ�ικές και

τ� υπ�υργεί� απ��ασί#ει τη
μετα��ρά της έκθεσης στη
Σμύρνη, μ�λ�ν�τι δια�αίνεται
ήδη η τραγική κατάλη%η της
εκστρατείας. Aπ� την απ��α-
ση αυτή, � καλλιτέ�νης θα υ-
π�στεί �αρύτατ� πλήγμα, α-
��ύ 500 έργα τ�υ καίγ�νται
στ� τραίν� π�υ τα μετα�έρει
στη Σμύρνη τις μέρες της κα-
ταστρ��ής της.

1922-1923 Bαθιά απ�γ�ητευμέν�ς
απ� τη διακ�πή των σπ�υδών
τ�υ και την απώλεια των έρ-
γων τ�υ, απ�σύρεται στην Aί-
γινα �π�υ επιδίδεται στη με-
λέτη τ�υ ελληνικ�ύ τ�πί�υ.

Συνέ�εια στην 5η σελίδα
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M�νή απ� τις Kαρυές, 1924. Λάδι σε �αρτ�νι. 45X55 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

Xρ�ν�λ�γι� Σπύρ�υ Παπαλ�υκά
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O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς μπρ�στά στ� κα�αλέτ� τ�υ, τα πρώτα �ρ�νια
των σπ�υδών τ�υ στην Aνώτατη Σ��λή Kαλών Tε�νών της Aθήνας.

O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς με τη �λαίνη τ�υ, στη διάρκεια της Mικρα-
σιατικής Eκστρατείας, τ� 1922.

Aπ� δε!ιά, � Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς και δεύτερ�ς απ� αριστερά � Φώτης K�ντ�γλ�υ, π�υ συγγένεψαν αργ�τερα λ�γω γάμ�υ τ�υ πρώ-
τ�υ. Στη $ωτ�γρα$ία, μα%ί με $ίλ�υς τ�υς, στ� εργαστήρι� τ�υ Παπαλ�υκά στ� Παρίσι, στην περι��ή τ�υ M�νπαρνάς τ� 1919.

Φωτ�γρα$ία απ� τη Mικρασιατική εκστρα
ντι� και τ�ν Παύλ� P�δ�κανάκη),  εί�ε πάρ
εκτέθηκαν απ� τ� υπ�υργεί� Στρατιάς Mι
Zα�αρία Παπαντωνί�υ,  ιδιαίτερα για τα έρ
γεί�, λ�γω της μεγάλης επιτυ�ίας, παρ�τ
εκθέσει τα έργα στη Σμύρνη. Eτσι, 500 έ
Σμύρνη τις μέρες της καταστρ�$ής της...

O καλλιτέ�νης μπρ�στά στα έργα τ�υ. T� 1
νική έκθεση π�υ �ργανώθηκε απ� τ� ελλη
Στην έκθεση αυτή, στην �π�ία μετέ�ει η 
�ρα�εύεται τ� έργ� τ�υ με τίτλ� «Nεκρή Φ



Eκεί συντρ��ιά με τ�ν α�ώρι-
στ� �ίλ� τ�υ Στρατή Δ�ύκα,
τ�ν Δημήτρη Πικιώνη και τ�ν
Kώστα Bάρναλη, δημι�υργεί
την περί�δ� της «Aίγινας».

1923 Eκθέτει τα έργα τ�υ στ� Λύ-
κει� των Eλληνίδων �π�υ την
ίδια επ��ή απασ��λείται και η
μετέπειτα σύ#υγ�ς τ�υ Oλγα
Eυαγγέλ�υ.

1923-1924 O Στρατής Δ�ύκας �εύ-
γει για τ� Aγι�ν Oρ�ς, �π�υ
πρ�ετ�ιμά#ει την εκεί παρα-
μ�νή τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά
π�υ τ�ν ακ�λ�υθεί σύντ�μα
με σκ�π� να μελετήσει τ� α-
γι�ρείτικ� τ�πί� και τη �υ#α-
ντινή τέ�νη. Oι δύ� �ίλ�ι πα-
ραμέν�υν στη μ�ναστηριακή
π�λιτεία έναν περίπ�υ �ρ�ν�
και � καλλιτέ�νης, δ�υλεύ�-

ντας ακατάπαυστα, δημι�υρ-
γεί την περί�δ� τ�υ «Aγί�υ
Oρ�υς».

1924 Tην περί�δ� αυτή επιθυμεί να
παρ�υσιάσει μ�ν� στη Θεσσα-
λ�νίκη και με π�λύ #ήλ� δι�ρ-
γανώνει την πρώτη ατ�μική
τ�υ αλλά και γενικ�τερα, την
πρώτη έκθεση #ωγρα�ικής
στην συμπρωτεύ�υσα. Eπιλέ-
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Συνέ�εια απ� την 3η σελίδα

Συνέ�εια στην 6η σελίδα

ατεία (1922). O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς (μα%ί με τ�ν Περικλή Bυ%ά-
άρει μέρ�ς ως π�λεμικ�ς %ωγρά$�ς. Tα έργα π�υ δημι�ύργησαν,
Mικράς Aσίας στ� Zάππει�. Oι κριτικές τ�υ Φώτ�υ Π�λίτη και τ�υ
έργα τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά, υπήρ!αν διθυραμ�ικές. T� υπ�υρ-
�τι δια$αιν�ταν τ� άδ�!� τέλ�ς της εκστρατείας απ�$άσισε να
έργα τ�υ καλλιτέ�νη κάηκαν στ� τρέν� π�υ τα μετέ$ερε στη
..

Kαθιστ�ς � Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς και �ρθι�ς πίσω τ�υ � $ίλ�ς τ�υ Στρατής Δ�ύκας. O %ωγρά$�ς και � συγγρα-
$έας πλαισιών�νται απ� δύ� $ίλ�υς τ�υς.

1947, συμμετέ�ει με 22 έργα τ�υ στην πρώτη δια�ρ�-
ληνικ� κράτ�ς στη Bασιλική Aκαδημία τ�υ Λ�νδίν�υ.

πρωτ�π�ρία της ελληνικής εικαστικής δημι�υργίας,
Φύση».

O %ωγρά$�ς με την κ�ρη τ�υ Mίνα, στ� Λ�υτράκι, στη
δεκαετία τ�υ ’40.

Eπιστ�λές τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά πρ�ς τ�ν Δημήτρη Πικιώνη,
π�υ γρά$τηκαν τ� 1941. Στην μία τ�υ εκθέτει τα πρ��λήματα π�υ
αντιμετωπί%ει σε έναν διαγωνισμ� ελεύθερ�υ σ�εδί�υ και στην
άλλη τ�υ εκ$ρά%ει τα συναισθήματά τ�υ για την κριτική π�υ έ-
γραψε � Πικιώνης. O %ωγρά$�ς σημειώνει: «Tην κριτική σ�υ τη
διά�ασα· �ε�αίως πάλλεται απ� ενδια$έρ�ν και αγάπη για τη %ωή
μ�υ και τ� έργ� μ�υ. Aκ�μα ως κριτική συνέλα�ες π�λλά...».



6 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IANOYAPIOY 1996

Συνέ�εια απ� την 5η σελίδα

γει τ� Λευκ� Πύργ�, τ�ν �π�ί�
μετατρέπει κατάλληλα και δη-
μι�υργεί στη Θεσσαλ�νίκη τ�ν
πρώτ� εκθεσιακ� �ώρ�.

1925 O Στρατής Δ�ύκας πρ�ετ�ιμά-
#ει και πάλι την παραμ�νή τ�υ
καλλιτέ�νη στη Mυτιλήνη �-
π�υ � Παπαλ�υκάς μένει για έ-
να ε%άμην� και δημι�υργεί την
περί�δ� της «Mυτιλήνης».
Δι�ρί#εται καθηγητής τ�υ ε-
λευθέρ�υ και διακ�σμητικ�ύ
σ�εδί�υ στη Bι�τε�νική Σ��-
λή. Mελετάει τα ψη�ιδωτά τ�υ
Oσί�υ Λ�υκά, απ� τα �π�ία ε-
κτελεί αντίγρα�α και ταυτ�-
�ρ�να #ωγρα�ί#ει τ�πία της
Παρνασσίδας.

1926 Mε συντρ��ιά τ�υς �ίλ�υς τ�υ
Στρατή Δ�ύκα, Δημήτρη Πικιώ-
νη και Nίκ� Bέλμ� πηγαίνει στη
Σαλαμίνα, �π�υ δ�υλεύ�ντας
�ωρίς διακ�πή, δημι�υργεί την
περί�δ� της «Σαλαμίνας».

1926-1927 Aσ��λείται κυρίως με
σκην�γρα�ική δ�υλειά σε διά-
��ρα θέατρα. Eκτελεί τα σκη-
νικά για τ� «Bασιλικ�» τ�υ
Παύλ�υ Mάτεσι στ� Eθνικ�
Θέατρ� και μια σειρά %υλ�-
γρα�ιών με θέμα τ� έργ�
«Aντώνι�ς και Kλε�πάτρα»
τ�υ Oυίλλιαμ Σαί%πηρ.

1927 Παντρεύεται την Oλγα Eυαγ-
γέλ�υ απ� τ� Aϊ�αλί της Mι-
κράς Aσίας.

1927-1932 Mετά απ� πανελλήνι�
διαγωνισμ�, παίρνει τ� πρώτ�
�ρα�εί� και την ανάθεση τ�υ
έργ�υ αγι�γρά�ησης της Mη-
τρ�π�λης Aμ�ισσας.

1929 Mετά απ� πρ�σκληση τ�υ
Aγγελ�υ Σικελιαν�ύ, μετέ�ει
στην πρ�ετ�ιμασία των Δελ�ι-
κών E�ρτών σε συνεργασία με
τ�ν Δημήτρη Πικιώνη.

1929-1932 Kατά την περί�δ� της α-
π�υσίας τ�υ στην Aμ�ισσα, �
καλ�ς τ�υ �ίλ�ς και κ�υμπά-
ρ�ς Δημήτρης Πικιώνης, ανα-
λαμ�άνει την ανέγερση τ�υ
εργαστηρί�υ και τ�υ σπιτι�ύ
τ�υ στην περι��ή Kυπριάδ�υ.

1932-1936 Eκτελεί τα σκηνικά της
«Aσίας» τ�υ Λέν�ρμαν στ�
Θέατρ� K�τ�π�ύλη. Eπιμελεί-
ται την καλλιτε�νική έκδ�ση
των «Σ��λικών Kτιρίων» τ�υ
Tε�νικ�ύ Eπιμελητηρί�υ. Πα-
ράλληλα διακ�σμεί πρ�σ�ψεις
και εσωτερικά π�λυκατ�ικιών
και σ��λικών κτιρίων. Mετέ�ει
στις εκθέσεις της �μάδας «Tέ-
�νη» και τ�υ Συνδέσμ�υ Eλλή-
νων Kαλλιτε�νών. Mα#ί με τ�
Στρατή Δ�ύκα, τ� Δημήτρη Πι-
κιώνη, τ� Nίκ� Xατ#ηκυριάκ� -

Γκίκα και τ� Σωκράτη Kαραντι-
ν�, εκδίδ�υν τ� περι�δικ�
«Tρίτ� Mάτι» π�υ απ�τέλεσε
σταθμ� στα πνευματικά και
καλλιτε�νικά πράγματα τ�υ
τ�π�υ. Δι�ρί#εται καθηγητής
των διακ�σμητικών τε�νών
στη Σι�ιτανίδει� Σ��λή.

1937-1939 T� υπ�υργεί� Παιδείας
τ�υ αναθέτει την εικ�ν�γρά-
�ηση τ�υ να�ύ της Σ��λής
N�μικ�ύ, τη διακ�σμηση της
M�νής Mεγάλ�υ Σπηλαί�υ και
τ�υ Aρ�αι�λ�γικ�ύ M�υσεί�υ
Hρακλεί�υ Kρήτης, για τ� �-
π�ί� πραγματ�π�ιεί �λη την
πρ�εργασία και τις σ�ετικές
μακέτες, αλλά δεν πρ�λα�αί-
νει να εκτελέσει τ� έργ� λ�γω
της κήρυ%ης τ�υ π�λέμ�υ.

1940 Δι�ρί#εται καλλιτε�νικ�ς σύμ-
��υλ�ς στην π�λε�δ�μική υ-
πηρεσία τ�υ υπ�υργεί�υ Δι�ι-
κήσεως Πρωτευ�ύσης και στις
Tε�νικές Yπηρεσίες τ�υ Δή-
μ�υ Aθηναίων, �π�υ εκτελεί
π�λλές διακ�σμήσεις κτιρίων
και συν�λων. Aπ� εκεί � δή-
μαρ��ς Aθηναίων Kωνσταντί-
ν�ς K�τ#ιάς, τ�ν απ�σπά στη
Δημ�τική Πινακ�θήκη και τ�υ
αναθέτει τη διεύθυνσή της.
A��σιώνεται κυρι�λεκτικά στ�
έργ� της ανασυγκρ�τησης
των συλλ�γών της Πινακ�θή-
κης, της συντήρησής τ�υς και
την �ργάνωση της πρώτης ση-
μαντικής επανέκθεσής τ�υς.

1940-1944 Δι�ρί#εται διευθυντής
των θεάτρων «Oύ�α» και

«Oλύμπια», συνεργά#εται με
την Mαρίκα K�τ�π�ύλη και ε-
κτελεί σειρά σκην�γρα�ιών.

1943-1951 Διδάσκει ελεύθερ� σ�έ-
δι� στη Σ��λή Aρ�ιτεκτ�νων
τ�υ Π�λυτε�νεί�υ απ� �π�υ
υπ��ρεώνεται να παραιτηθεί.

1947 Mετέ�ει με 22 έργα στην πρώ-
τη δια�ρ�νική έκθεση π�υ �ρ-
γανώνεται απ� τ� ελληνικ�
κράτ�ς στη Bασιλική Aκαδη-
μία τ�υ Λ�νδίν�υ. Στην έκθε-
ση αυτή στην �π�ία μετέ�ει η
πρωτ�π�ρία της ελληνικής ει-
καστικής δημι�υργίας, �ρα-
�εύεται ένα έργ� τ�υ με τίτλ�
«Nεκρή �ύση».

1948 Mετέ�ει στην Πανελλήνια Kαλ-
λιτε�νική Eκθεση και �ρα�εύ-
εται με τ� αργυρ� μετάλλι�.

1951-1956 Mετέ�ει σε επίσημες
καλλιτε�νικές δι�ργανώσεις
π�υ πραγματ�π�ιεί τ� ελληνι-
κ� κράτ�ς με εκθέσεις στην
Aίγυπτ�, Bέλγι�, Γι�υγκ�σλα-
�ία, Iταλία, Kαναδά, Oλλανδία,
Σ�υηδία, Aμερική.

1956 Eκλέγεται καθηγητής τ�υ ερ-
γαστηρί�υ #ωγρα�ικής της
Aνωτάτης Σ��λής Kαλών Tε-
�νών.

1957 (3 I�υνί�υ): O Σπύρ�ς Παπα-
λ�υκάς α�ήνει την τελευταία
τ�υ πν�ή σε ηλικία 65 ετών. H
π�λιτεία �ν�μά#ει σε πλατεία
Σ. Παπαλ�υκά την πλατεία π�υ
�ρίσκεται μπρ�στά απ� τ� ερ-
γαστήρι τ�υ καλλιτέ�νη και
τ�ν κηδεύει «δημ�σία δαπά-
νη», στ� A΄ Nεκρ�τα�εί�.

O να�ς της A$αίας στην Aίγινα, 1923. Λάδι σε �αρτ�νι. 20X24 εκ. Συλλ�γή Bασίλη I. Bαλαμπ�ύ.

Θάλασσα στην Aντίπαρ�, 1948. Λάδι σε �αρτ�νι 22X24 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.



Φωτ�γρα$ία απ� τη Mικρασιατική εκστρατεία (1922). O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς (μα%ί με τ�ν Περικλή Bυ%ά-
ντι� και τ�ν Παύλ� P�δ�κανάκη),  εί�ε πάρει μέρ�ς ως π�λεμικ�ς %ωγρά$�ς. Tα έργα π�υ δημι�ύργησαν,
εκτέθηκαν απ� τ� υπ�υργεί� Στρατιάς Mικράς Aσίας στ� Zάππει�. Oι κριτικές τ�υ Φώτ�υ Π�λίτη και τ�υ
Zα�αρία Παπαντωνί�υ,  ιδιαίτερα για τα έργα τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά, υπήρ!αν διθυραμ�ικές. T� υπ�υρ-
γεί�, λ�γω της μεγάλης επιτυ�ίας, παρ�τι δια$αιν�ταν τ� άδ�!� τέλ�ς της εκστρατείας απ�$άσισε να
εκθέσει τα έργα στη Σμύρνη. Eτσι, 500 έργα τ�υ καλλιτέ�νη κάηκαν στ� τρέν� π�υ τα μετέ$ερε στη
Σμύρνη τις μέρες της καταστρ�$ής της...

O καλλιτέ�νης μπρ�στά στα έργα τ�υ. T� 1947, συμμετέ�ει με 22 έργα τ�υ στην πρώτη δια�ρ�-
νική έκθεση π�υ �ργανώθηκε απ� τ� ελληνικ� κράτ�ς στη Bασιλική Aκαδημία τ�υ Λ�νδίν�υ.
Στην έκθεση αυτή, στην �π�ία μετέ�ει η πρωτ�π�ρία της ελληνικής εικαστικής δημι�υργίας,
�ρα�εύεται τ� έργ� τ�υ με τίτλ� «Nεκρή Φύση».



T�υ Xρύσανθ�υ Xρήστ�υ

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

ME TOYΣ TPEIΣ «πατέρες», Kων-
σταντίν� Παρθένη, Kωνσταντίν�
Mαλέα και Γιώργ� Mπ�υ�ιάνη, �-
πως είναι γνωστ�, αν�ίγ�υν �ι νέ�ι
�ρί��ντες για την ελληνική τέ�νη
τ�υ εικ�στ�ύ αιώνα. Aλλά κ�ντά σ’
αυτ�ύς με τ�υς Nικ�λα� Λύτρα, Mι-
�αήλ Oικ�ν�μ�υ και Σπύρ� Παπα-
λ�υκά έ��υμε και τ�υς δημι�υρ-
γ�ύς π�υ έρ��νται να διευρύν�υν
και να πλ�υτίσ�υν τις ανα�ητήσεις
της με νέα �ρακτηριστικά και να ε-
πι"άλ�υν νέες α#ίες. 

Eίναι αυτ�ί π�υ θα παί#�υν καθ�-
ριστικ� ρ�λ� για τ� #επέρασμα των
τύπων της ακαδημαϊκής παράδ�-
σης με την �ρησιμ�π�ίηση κατα-
κτήσεων των σύγ�ρ�νων τάσεων,
π�υ θα τ�υς επιτρέψ�υν να πρ��ω-
ρήσ�υν σε νέες και καθαρά πρ�σω-
πικές διατυπώσεις. Θεματ�γρα'ι-
κά με την ιδιαίτερη απασ��λησή
τ�υς με τ�ν 'υσικ� �ώρ�, μ�ρ'�-
πλαστικ� λε#ιλ�γι� π�υ "ασί�εται
περισσ�τερ� στη σ�ηματ�π�ίηση
και την έμ'αση στ� �υσιαστικ�,
τ�ν καθ�ριστικ� ρ�λ� τ�υ �ρώμα-
τ�ς και την επι"�λή των καθαρά
�ωγρα'ικών α#ιών.

Oλα αυτά διαπιστών�νται με πα-
ραδειγματικ� τρ�π� στην καλλιτε-
�νική δημι�υργία τ�υ Σπύρ�υ Πα-
παλ�υκά. Kαλλιτέ�νης π�υ ενδια-
'έρεται για �λες τις θεματ�γρα'ι-
κές περι��ές, αγι�γρα'ία και πρ�-
σωπ�γρα'ία, καθημερινή σκηνή και
νεκρή 'ύση, εσωτερικ� και αρ�ιτε-
κτ�νικά σύν�λα και �λες τις τε�νι-
κές, νωπ�γρα'ία και ελαι�γρα'ία,
υδατ�γρα'ία και τέμπερα, θα δώ-
σει τις πι� �λ�κληρωμένες τ�υ δια-
τυπώσεις στην τ�πι�γρα'ία.

Mε σπ�υδές κ�ντά σε πατριώτη
τ�υ αγι�γρά'�, αλλά και στη �ω-
γρα'ική σ��λή τ�υ Π�λυτε�νεί�υ,
σε ελεύθερες ακαδημίες στ� Παρί-
σι και τ� Aγι�ν Oρ�ς, γρήγ�ρα θα
δεί#ει �τι είναι απ�λυτ�ς κάτ���ς
τ�σ� των παραδ�σιακών τύπων, �-
σ� και των γ�νιμων ανα�ητήσεων
των νέων ρευμάτων της σύγ�ρ�-
νης τέ�νης. Aυτ� θα τ�ν κάνει ικα-
ν� να 'τάσει και μάλιστα π�λύ
γρήγ�ρα σε καθαρά πρ�σωπικές
διατυπώσεις π�υ διακρίν�νται για
τ�ν εκ'ραστικ� πλ�ύτ� και την
π�ι�τητα της �ωγρα'ικής τ�υ
γλώσσας.

H επα'ή τ�υ με τις κατακτήσεις
τ�υ γαλλικ�ύ Eμπρεσσι�νισμ�ύ και
τα μετεμπρεσσι�νιστικά ρεύματα, ι-
διαίτερα με τη �ωγρα'ική τ�υ Σε-
�άν, σε συνδυασμ� με τη γνώση της
παράδ�σης και τις πρ�σωπικές α-
να�ητήσεις τ�υ, θα τ�υ επιτρέψει
να δώσει έργα π�υ επι"άλλ�νται με
τη γνησι�τητα και την ειλικρίνειά

τ�υς, την αμεσ�τητα και την εκ-
'ραστική τ�υς αλήθεια.

T� �ρώμα

Zωγρά'�ς τ�υ �ρώματ�ς περισσ�-
τερ� απ� �τιδήπ�τε άλλ�, � Παπα-
λ�υκάς κατ�ρθώνει πάντα να �λ�-
κληρώνει με θαυμάσι� τρ�π� τις α-
να�ητήσεις τ�υ και να πλ�υτί�ει την
εκ'ραστική τ�υ γλώσσα. Kαι κάνει ι-
διαίτερη εντύπωση �τι ��ι μ�ν� στην

κ�σμική, αλλά και την θρησκευτική
τ�υ �ωγρα'ική, νωπ�γρα'ία και '�-
ρητή εικ�να με κατ��ή των κατακτή-
σεων τ�υ παρελθ�ντ�ς δεν περι�ρί-
�εται στα καθιερωμένα πλαίσια.

Στις τ�ι��γρα'ίες τ�υ στ�ν μη-
τρ�π�λιτικ� να� της Aμ'ισσας, σε
'�ρητές εικ�νες με τέμπερα και ε-
λαι�γρα'ία, πρωτ�τυπες και αντί-
γρα'α, κατ�ρθώνει να συνδυά�ει με
ε#αιρετικά πρ�σωπικ� τρ�π� παρα-
δ�σιακές και σύγ�ρ�νες μ�ρ'�πλα-

στικές α#ίες π�υ διευρύν�υν και
πλ�υτί��υν με νέες εκ'ραστικές
πρ�εκτάσεις τα έργα. Xωρίς να περι-
'ρ�νεί τ� ρ�λ� τ�υ σ�εδί�υ, κατ�ρ-
θώνει με τη μεγαλύτερη έμ'αση
στις �ρωματικές α#ίες να ανανεώνει
τ� περιε��μεν� της θρησκευτικής
�ωγρα'ικής, �ωρίς να θυσιά�ει τ�ν
καθαρά υπερ"ατικ� �αρακτήρα των
μ�ρ'ών της.

Στην κ�σμική �ωγρα'ική τ�υ και
Συνέ�εια στην 8η σελίδα
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Παράδ�ση και νέα ρεύματα
Διεύρυνε και πλ�ύτισε τις ανα�ητήσεις τ�υ με νέα �αρακτηριστικά και νέες α�ίες

T� παιδί με τις τιράντες, 1925. Λάδι σε �αρτ�νι. 60x51 εκ. Συλλ�γή Eθνικής Πινακ�θήκης.



σε �λες τις θεματικές περι��ές π�υ
τ�ν απασ��λ�ύν είναι πάντα η καθα-
ρά πρ�σωπική �ρησιμ�π�ίηση τύπων
π�υ πρ�έρ��νται απ� διά'�ρες κα-
τευθύνσεις, αλλά με τ�ν καθ�ριστι-
κ� ρ�λ� τ�υ �ρώματ�ς, π�υ τ�υ επι-
τρέπει να πρ��ωρεί μακρύτερα. 

Kαι ενώ στις σ�ετικά πρώιμες πρ�-
σπάθειές τ�υ ενδια'έρεται για την
α#ι�π�ίηση των κατακτήσεων τ�υ α-
ντικειμενικ�ύ ρεαλισμ�ύ, ιδιαίτερα
στην πρ�σωπ�γρα'ία, γρήγ�ρα κα-
ταλα"αίνει �τι δεν είναι αυτ� τ� �ω-
γρα'ικ� ιδίωμα π�υ θα τ�υ επιτρέ-
ψει να �λ�κληρώσει τις πρ�θέσεις
τ�υ. Mε τη στρ�'ή τ�υ στην τ�πι�-
γρα'ία περισσ�τερ� απ� �π�υδήπ�-
τε αλλ�ύ, θα ανακαλύψει πρώτα τ�
ρ�λ� τ�υ 'ωτ�ς π�υ θα τ�ν "�ηθή-
σει στη �ρησιμ�π�ίηση των κατα-
κτήσεων τ�υ Eμπρεσι�νισμ�ύ, �σ�
και των μεταεμπρεσι�νιστικών τά-
σεων. Eτσι θα πρ��ωρήσει γρήγ�ρα
στην πρ�σάρτηση και �ρησιμ�π�ίη-
ση κατακτήσεων των νεωτέρων τά-
σεων και των πρωτ�π�ριακών κα-
τευθύνσεων.

T� πέρασμά τ�υ απ� τ�ν νε�ε-
μπρεσι�νισμ� π�υ έ��υμε σε μερι-
κές πρ�σπάθειές τ�υ, θα τ�υ δεί#ει
τ� δρ�μ� για την ασ'άλεια και τη σα-
'ήνεια της σύνθεσης και η μελέτη
των διατυπώσεων τ�υ κύκλ�υ των
Nαμπί στη δύναμη υπ�"�λής τ�υ
�ρώματ�ς και στη συνέ�εια στ�ν
πλ�ύτ� της �ωγρα'ικής τ�υ Σε�άν.
Eτσι σε μια σειρά έργων τ�υ θα �ρη-
σιμ�π�ιήσει τ� �ρώμα σαν �γκ�με-
τρική περισσ�τερ� α#ία, π�υ θα τ�ν
απ�μακρύνει απ� την ε#ωτερική ρε-
αλιστική περιγρα'ή και θα τ�υ δώσει
τη δυνατ�τητα να τ�νίσει τα δ�μικά
�αρακτηριστικά και να εκ'ράσει τ�
εσωτερικ� περιε��μεν� των θεμά-
των τ�υ.

Bυ�αντινή �ωγρα�ική

H εργασία τ�υ στ� Aγι�ν Oρ�ς και
η ε#�ικείωσή τ�υ με μεγάλες κατα-
κτήσεις της "υ�αντινής �ωγρα'ικής
θα τ�ν υπ��ρεώσει, �πως �μ�λ�γεί
� ίδι�ς, να πρ��ωρήσει �λ� και πε-
ρισσ�τερ� στις πρ�σωπικές ανα�η-
τήσεις τ�υ. Oπως μας λέει � ίδι�ς σε
ερώτηση για τ� πώς τ�ν επηρέασε η
"υ�αντινή �ωγρα'ική.

«M�υ έδωσε την πίστη σε κάθε τι π�υ
μ�υ ήταν ακ	μη ανα�ήτηση. Eκεί πάνω
στ�ν Aθω είδα καθαρά πως η τέ�νη σε
κάθε μεγάλη επ��ή της δεν είναι παρά
�	ρμα και �ρώμα, π�υ έπρεπε να έ��υν
ανταπ	κριση σε μια “μ�ρ�ή” π�υ πά-
λευε να συλλά�ει ένας �λ	κληρ�ς λα	ς.
Λέγ�ντας “μ�ρ�ή” ενν�ώ ένα σύν�λ�
αισθητικών καν	νων π�υ σύμ�ωνα μ’
αυτ	 ένας λα	ς και σε μια επ��ή θερα-
πεύ�υν τις ανάγκες της �ωής».

Tις πεπ�ιθήσεις τ�υ αυτές τις έ-
��υμε σε έργα τ�υ απ� τ� Aγι�ν
Oρ�ς, τ�υς αρσανάδες, τα μ�ναστή-
ρια και τα εσωτερικά τ�υ, πρ�σπά-
θειες στις �π�ίες � Παπαλ�υκάς θα
περάσει στ� καθαρά πρ�σωπικ� εκ-
'ραστικ� τ�υ ιδίωμα. Πρ�κειται για
έργα στα �π�ία, ενώ δια'αίνεται η
γνωριμία και η �ρησιμ�π�ίηση τύπων
των Nαμπί με τ� κάπως συμ"�λικ�
περιε��μεν� τ�υ �ρώματ�ς, είναι
περισσ�τερ� η επικράτηση καθαρά
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Συνέ�εια απ� την 7η σελίδα

Kαμέν� �ωρι� της Mυτιλήνης II, 1924. Λάδι σε �αρτ�νι. 57x65 εκ. Συλλ�γή Eθνικής Tράπε�ας.

Kαμέν� �ωρι� Mυτιλήνης, 1925. Λάδι σε �αρτ�νι, 59x49 εκ. Συλλ�γή I�νικής
Tράπε�ας.

πρ�σωπικών διατυπώσεων π�υ δίνει
τ�ν τ�ν�. Eίναι η έμ'αση στις μεγά-
λες �ρωματικές επι'άνειες και η α-
π�'υγή των τ�νικών δια"αθμίσεων,
� τ�νισμ�ς των δ�μικών στ�ι�είων
τ�υ θέματ�ς και ακ�μη η α#ι�π�ίηση
τ�υ ρ�λ�υ τ�υ 'ωτ�ς π�υ κιν�ύνται
σε νέες κατευθύνσεις.

Aυτά σημειών�νται σα'έστερα σε
έργα τ�υ �ωγρα'ισμένα στην Aίγινα
και τη Mυτιλήνη, στα �π�ία � Παπα-
λ�υκάς θα πρ��ωρήσει μακρύτερα.
Tώρα, κ�ντά στα άλλα, τ�νί�εται πε-
ρισσ�τερ� και � ίδι�ς � ρ�λ�ς τ�υ υ-
λικ�ύ, π�υ σε συνδυασμ� με τη �ρη-
σιμ�π�ίηση των αντιθέσεων ψυ�ρών
και θερμών �ρωμάτων, πλ�υτί��υν
με μια πι� ενεργητική 'ωνή τη �ω-
γρα'ική επι'άνεια. Oι πρ�σπάθειες
αυτές θα επιτρέψ�υν στ�ν Παπαλ�υ-
κά, στην εργασία τ�υ στ�ν μητρ�π�-
λιτικ� να� της Aμ'ισσας, να δώσει
μια θρησκευτική �ωγρα'ική με εντε-
λώς νέες εκ'ραστικές πρ�εκτάσεις.

Nε�εμπρεσι�νιστική 
τε�νική

Tην περί�δ� 1930-1940 � Παπα-
λ�υκάς θα πρ��ωρήσει ένα "ήμα α-
κ�μη στην α#ι�π�ίηση των εκ'ραστι-
κών δυνατ�τήτων τ�υ υλικ�ύ, με την
εγκατάλειψη των αραιών �ρωμάτων
–μακρινή επίδραση τ�υ Παρθένη–για
να δώσει έργα στα �π�ία κ�ντά στα
πα�ιά πη�τά �ρώματα έ��υμε μεγα-
λύτερη έμ'αση στη σ�ηματ�π�ίηση
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Oρεινά �ωριά της Aμ�ισσας, 1927. Λάδι σε �αρτ�νι. 54x47 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

των μ�ρ'ών, σα'έστερη επι"�λή
των δ�μικών στ�ι�είων και πι� ενερ-
γητικ� ρ�λ� τ�υ 'ωτ�ς. Tα έργα τ�υ
τώρα σε καμιά περίπτωση δεν περι-
γρά'�υν την �πτική πραγματικ�τη-
τα, δίν�υν περισσ�τερ� μια μετά-
'ρασή της σε νέες καθαρά εκ'ρα-
στικές α#ίες, π�υ �λ�κληρών�νται

και με την πρ�τίμησή τ�υ στα καμπυ-
λ�μ�ρ'α μελωδικά θέματα.

Στην π�ρεία τ�υ αυτή � Παπα-
λ�υκάς ακ�λ�υθεί τ�ν αντίθετ� ε-
ντελώς δρ�μ� απ� τ�ν Παρθένη
π�υ με �λα τα στ�ι�εία τ�υ –ελλει-
πτικ� λε#ιλ�γι�, �λ� και αραι�τερα
�ρώματα, υπαινικτικ� σ�έδι�– τεί-

ν�υν σε μια ε#αΰλωση των μ�ρ'ών,
δίνει �λ� και πι� πα�ιά �ρώματα, �-
λ� και πι� τ�νισμένα τα δ�μικά �α-
ρακτηριστικά σε μια επι"�λή τ�υ ί-
δι�υ τ�υ υλικ�ύ σαν εκ'ραστικής
α#ίας. Kαι αυτ� διαπιστώνεται �λ�
και περισσ�τερ� σε έργα τ�υ �ω-
γρα'ισμένα μετά τ� 1940, �σ� και

αν σε μερικές πρ�σπάθειές τ�υ
�ρησιμ�π�ιεί και την νε�εμπρεσι�-
νιστική τε�νική. Γιατί τώρα σε �α-
ρακτηριστικά τ�υ έργα θα πρ��ω-
ρήσει ακ�μη μακρύτερα στην απλ�-
π�ίηση και τη σ�ηματ�π�ίηση, τ�ν
�αρακτήρα τ�υ �ρώματ�ς και τ�ν

Συνέ�εια στην 11η σελίδα
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Kαμπαναρι� και κ�κκινες στέγες, 1925. Λάδι σε �αρτ�νι. 61x51 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.



ρ�λ� τ�υ 'ωτ�ς, ώστε να πλησιάσει
απ� ένα καθαρά δικ� τ�υ δρ�μ� τις
α'ηρημένες τάσεις. Iδιαίτερα σε
έργα τ�υ απ� την Πάρ� και την
Aντίπαρ� �ωγρα'ισμένα μετά τ�
1948, � Παπαλ�υκάς δίνει έργα στα
�π�ία δεν παί��υν κανένα απ�λύ-
τως ρ�λ� τα ε#ωτερικά στ�ι�εία
τ�υ 'υσικ�ύ �ώρ�υ και �λα εκ'ρά-
��νται με τη δύναμη υπ�"�λής τ�υ
�ρώματ�ς και την ελευθερία της
σύνθεσης. Kαι πρ�κειται για �ρώ-
ματα τα �π�ία διακρίν�νται για τη
δυνατ�τητά τ�υς να εκ'ρά��υν τ�ν
ίδι� τ�ν υλικ� �αρακτήρα των θε-
μάτων τ�υ. Tα �π�ία με τ� να μην
περιγρά'�υν, αλλά να εκ'ρά��υν,
επιτρέπ�υν στ�ν θεατή να �ήσει, �-
�ι μ�ν� να γνωρίσει τ�ν εσωτερικ�
�αρακτήρα τ�υ 'υσικ�ύ �ώρ�υ.

Eμπειρία στη σύνθεση

Oλα αυτά δεν α'ήν�υν καμιά αμ-
'ι"�λία για την π�ρεία τ�υ Παπα-
λ�υκά απ� τις ε#ωτερικές στις εσω-
τερικές και απ� τις περιγρα'ικές
στις καθαρά �ωγρα'ικές α#ίες. Eτσι
τα έργα τ�υ �λ� και περισσ�τερ� α-
παλλάσσ�νται απ� τα επι'ανειακά
στ�ι�εία των θεμάτων τ�υ, για να
δώσ�υν τη θέση τ�υς στα �υσιαστι-
κά �ωγρα'ικά �αρακτηριστικά. Δεν
είναι στη μία ή την άλλη περίπτωση
τ� τι εικ�νί�εται, αλλά πώς εκ'ρά�ε-
ται μια συνάντηση τ�υ καλλιτέ�νη με
τ� θέμα τ�υ. Mια συνάντηση π�υ με-
τα"άλλει την ε#ωτερική συγκινησια-
κή '�ρτιση σε εκ'ραστικές α#ίες,
"ασισμένες στ�ν �αρακτήρα τ�υ
μ�ρ'�πλαστικ�ύ τ�υ λε#ιλ�γί�υ και
την ελευθερία της σύνθεσης.

H �ωγρα'ική επι'άνεια τώρα με α-
'ετηρία τ� ε#ωτερικ� ερέθισμα με-
τα"άλλεται σε μια σειρά απ� σ�εδια-
στικές και �ρωματικές α#ίες, π�υ δί-
ν�υν κάθε κατηγ�ρίας εκ'ραστικές
πρ�εκτάσεις στα έργα τ�υ. 

E��υμε δηλαδή μια ανε#αρτητ�-
π�ίηση των μ�ρ'�πλαστικών α#ιών
απ� την �πτική πραγματικ�τητα, π�υ
ακ�μη και �ταν διατηρ�ύνται μερικά
απ� τα στ�ι�εία τ�υ θέματ�ς, αυτά
δεν έ��υν παρά μ�ν� υπηρετικ� ρ�-
λ�. Kαι ακρι"ώς αυτ� είναι καθ�ρι-
στικ� στ�ι�εί� της καλλιτε�νικής δη-
μι�υργίας τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά,
π�υ αν�ίγει τ� δρ�μ� για μερικ�ύς
συγ�ρ�ν�υς και μεταγενεστέρ�υς �-
μ�τέ�ν�υς τ�υ. T�υς διδάσκει με τ�
ίδι� τ� παράδειγμά τ�υ �τι δεν είναι
δυνατ� να πρ��ωρήσ�υν μακρύτερα
με την υπ�ταγή τ�υς στην �πτική
πραγματικ�τητα, αλλά στην ανα�ή-
τηση εν�ς δικ�ύ τ�υς δρ�μ�υ για τη
μετά'ραση της σε νέες καθαρά �ω-
γρα'ικές α#ίες

Πρ�σωπικ� έργ�

Σε αντίθεση με τ�ν Παρθένη, π�υ
δύσκ�λα θα μπ�ρ�ύσε να πει κανείς
�τι έ�ει μαθητές, ακ�μη και συνε�ι-
στές, � Παπαλ�υκάς έ�ει και μάλιστα
με γ�νιμ� και πρ�σωπικ� έργ�. Xω-
ρίς να είναι απαραίτητ� να μείνει κα-
νείς σε �ν�ματα διαπιστώνει �τι μια
σειρά απ� δημι�υργ�ύς π�υ ακ�λ�υ-
θ�ύν συνε�ί�ει στ�ν δικ� τ�υ δρ�μ�
τις ανα�ητήσεις της. Στην τ�πι�γρα-

'ία ιδιαίτερα τ� έργ� τ�υ Παπαλ�υ-
κά μα�ί με τ�υ  Mαλέα και τ�υ Mι-
�αήλ Oικ�ν�μ�υ, γίνεται καθ�ριστι-
κή α'ετηρία για νέ�υς �μ�τέ�ν�υς
τ�υ να πρ��ωρήσ�υν πι� θαρετά μα-
κρύτερα.

H γ�νιμη �ρησιμ�π�ίηση παραδ�-
σιακών τύπων, αλλά μα�ί με τις κα-
τακτήσεις των συγ�ρ�νων τάσεων
με πρ�σωπικ� τρ�π�, επιτρέπει σε
μερικ�ύς πι� πρ�ικισμέν�υς και τ�λ-
μηρ�ύς απ’ αυτ�ύς να σκάψ�υν "α-

θύτερα για να μπ�ρέσ�υν να "ρ�υν
τ� δρ�μ� τ�υς. Tα γ�νιμα στ�ι�εία
της πρ�σ'�ράς τ�υ, ελευθερία απ�
την παράδ�ση και ανε#αρτησία απ�
την �πτική πραγματικ�τητα, α#ι�-
π�ίηση των καθαρά �ωγρα'ικών απ�
την �πτική πραγματικ�τητα, α#ι�-
π�ίηση των καθαρά �ωγρα'ικών α-
#ιών –μ�ρ'�πλαστικ� λε#ιλ�γι�, κα-
θ�ριστικ�ς ρ�λ�ς τ�υ �ρώματ�ς και
τ�υ 'ωτ�ς, έμ'αση στα δ�μικά �α-
ρακτηριστικά– επιτρέπ�υν σε �λ�

και νέες διατυπώσεις. Aυτά άλλωστε
είναι και τα στ�ι�εία π�υ έδωσαν τη
δυνατ�τητα στ�ν Παπαλ�υκά να δώ-
σει μερικές απ� τις πι� σημαντικές
και �λ�κληρωμένες τ�υ διατυπώ-
σεις. Nα μας δώσει μια �ωγρα'ική
π�υ διακρίνεται για την πηγαι�τητα
και τη γνησι�τητα των ανα�ητήσεών
τ�υ, την ειλικρίνεια και τ�ν πλ�ύτ�
της εκ'ραστικής τ�υ γλώσσας, την
π�ι�τητα και την αλήθεια των διατυ-
πώσεών τ�υ.
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Tης Mαίρης Mι�αηλίδ�υ

Iστ�ρικ�ύ Tέ
νης

«Aυτ�ς � δρ�μ�ς είναι λίγ� 
ανη��ρικ�ς,

είναι τ� απ�κτημα τ�υ ανθρώπ�υ.
Aυτ� είναι και � Θε�ς»

Σ. Παπαλ�υκάς

AΠO TON KAΠETANIO πατέρα τ
υ
π
υ απ
καμωμέν
ς π
λλές �
ρές
απ� τη δύσκ
λη �ωή τ
υ θαλασσι-
ν
ύ, έρ�εται να �απ
στάσει στην

ικ
γενειακή εστία, παίρνει 
 μι-
κρ�ς Παπαλ
υκάς τα πρώτα μαθή-
ματα, �ταν τ
ν παρακ
λ
υθεί α-

��ρταγα να σκαλί�ει πάνω στην
πέτρα τις 
νειρικές τ
υ μ
ρ�ές.

O καπετάνι
ς �μως �εύγει π
λύ
νέ
ς α�ήν
ντας στη �ρ
ντίδα
της μάνας τ
ν ε�ά�ρ
ν
 Σπύρ

και τα άλλα τέσσερα αδέλ�ια τ
υ.
Eτσι στις καλλιτε�νικές ανησυ�ίες
τ
υ νεαρ
ύ δημι
υργ
ύ έρ�εται
αρωγ�ς 
 συγ�ωριαν�ς τ
υ αγι
-
γρά�
ς Nικ�λα
ς Παπακωνστα-
ντίν
υ π
υ θα γίνει αργ�τερα γα-
μπρ�ς τ
υ.

Kυρίως, �μως, η �ύση, η μ
ναδι-
κή �ύση της P
ύμελης και 
 ιερ�ς
�ώρ
ς των Δελ�ών �π
υ στ
 έκ-
θαμ#
 νεανικ� τ
υ #λέμμα απ
κα-

λύπτ
νται τα αριστ
υργήματα της
παγκ�σμιας τέ�νης, θα επιδράσει
καταλυτικά στην καλλιτε�νική τ
υ
π
ρεία.

Kι �πως 
 ίδι
ς περιγρά�ει στα
γλα�υρά, αλλά δυστυ�ώς ημιτελή
τ
υ κείμενα, με την περπατησιά
τ
υ στις λαγκαδιές, τα μ
ν
πάτια
και τα τρα�ειά #
υνά με τις �αρά-
δρες και τις νερ
�ραγιές, μέσ’ τα
�ι�νια και τις #ρ
�ές, σε νερ
π
-
ντές κι αντάρες, τα μεσημέρια με
τα λι
πύρια, τις νύ�τες με τα σκ
-
τάδια, #ίωσε 
 μικρ�ς Παπαλ
υ-
κάς την ελληνική �ύση και με πε-
ρίσσια αγάπη έκλεισε στ
υς μα-

γευτικ
ύς τ
υ καμ#άδες, την π
ί-
ηση και τη γαλήνη των τ
πίων της.

Aλλωστε, την ίδια ακατάλυτη
σ�έση απ
κτά 
 νεαρ�ς καλλιτέ-
�νης με τ
 δελ�ικ� τ
πί
 και τ
ν
καθαγιασμέν
 �ώρ
 τ
υ, �πως με
έκσταση και θαυμασμ� διηγείται
στα μ
ναδικά τ
υ κείμενα:

«...Tη �ύση δεν τη ����μ�υνα πια
�πως την εί
α γνωρίσει απ� μικρ�ς
και την εί
α κατα
τήσει. Mα κείν�
π�υ με κρατ�ύσε πάντα σε απ�ρία, ή-
ταν τα σκαλισμένα μάρμαρα. Aυτά
μ�υ μιλ�ύσαν, αυτά τρ�μα�α και
θαύμα�α, τ�σ� π�υ δεν μπ�ρ�ύσα να
πάρω τα μάτια μ�υ απ� πάνω τ�υς.

Bάρκες στ� Σηκ�υάνα, 1918. Λάδι σε μ�υσαμά. 37x44,5 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

O π�ιητής τ�υ 
ρώματ�ς
Γνήσια καλλιτε�νική ύση, πρ�σερε στ�ν τ�π� μας μια π�λυσήμαντη εικαστική δημι�υργία



Σαν να ήταν κι αυτά πελώρια �ρά
ια,
μα π�υ τα �ωντάνεψε � άνθρωπ�ς,
π�υ τα σκάλισε τ� ανθρώπιν� 
έρι
και τ�υς έδωσε σ
ήματα άλλα π�υ εί-

αν ν�ημα και ρυθμ�· με μια λέ"η τα
εί
ε �ωντανέψει σιγάσιγά...»

Aνήσυ�� πνεύμα

Aυτή η αργή και εσωτερική πρ
-
ετ
ιμασία τ
υ �ωτισμέν
υ και α-
νήσυ�
υ πνεύματ
ς 
δηγεί τ
ν μι-
κρ� P
υμελιώτη, σε ηλικία εννέα
ετών, να ανα�ητήσει τ
υς μακρι-
ν
ύς 
ρί�
ντες τ
υ 
νείρ
υ τ
υ
και �εμπαρκάρει λαθρεπι#άτης
στ
ν Πειραιά, �π
υ μπαίνει υπάλ-
ληλ
ς σε �ρωματ
πωλεί
.

Aργ�τερα, με π
λλές δυσκ
λίες
και εμπ�δια εισάγεται μ�λις δωδε-
κά�ρ
ν
ς στην Aνωτάτη Σ�
λή
Kαλών Tε�νών, �π
υ με καθηγη-
τές τ
ν Bικάτ
 και τ
ν P
ϊλ�, και
την αγάπη �λων των δασκάλων
τ
υ, παίρνει επτά πρώτα #ρα#εία,
παρακ
λ
υθώντας ταυτ��ρ
να
μαθήματα στ
 Σ�
λαρ�εί
 τ
υ
Xρισσ
ύ απ’ �π
υ απ
�
ιτά.

T
 δρ�μ
 τ
υ �μως 
 Παπαλ
υ-
κάς θα τ
ν #ρει στ
 Παρίσι �π
υ
�θάνει τ
 1916 και έρ�εται αμέ-
σως σε επα�ή με τα επαναστατικά
ρεύματα της επ
�ής και γνωρί�ει
απ� κ
ντά τις τάσεις π
υ θα επη-
ρεάσ
υν τ
 έργ
 τ
υ.

Παρακ
λ
υθεί μαθήματα στην
Aκαδημία Grande Chaumière και
στην Ecole Julian δ
υλεύ
ντας α-
σταμάτητα, �πως περιγρά�ει �α-
ρακτηριστικά 
 Φώτης K�ντ
γλ
υ:

«...Oσ�ν καιρ� έ�ησε στ� Παρίσι,
δεν έν�ιωσε καμιά απ� τις 
αρές αυ-
τής της �ημισμένης π�λιτείας, π�υ
τρα�ά σαν μαγνήτης τ�υς νέ�υς και
τ�υς μεθά. Eκείν�ς �ρισκ�ταν κλει-
σμέν�ς στ�ν πύργ� τ�υ, αδιά��ρ�ς
για τη �ωή π�υ ��ύι�ε γύρω τ�υ. T�
μ�ν� π�υ τ�ν ενδιέ�ερε ήταν η τέ
νη
τ�υ...»

T
 κα�άνι �μως της πατρίδας
#ρά�ει και 
 νεαρ�ς καλλιτέ�νης
εγκαταλείπει πρ�ωρα την ηρεμία
της Eσπερίας για να ακ
λ
υθήσει
τ
ν ελληνικ� στρατ� ως π
λεμι-
κ�ς �ωγρά�
ς μα�ί με τ
ν Π. Bυ-
�άντι
 και τ
ν Π. P
δ
κανάκη, στη
μικρασιατική εκστρατεία απ� την
πρ
έλαση ώς την 
πισθ
�ώρηση.

Σε �λη τη διάρκεια της ηρωικής
π
ρείας, 
 Παπαλ
υκάς δ
υλεύει
ασταμάτητα απ
τυπών
ντας στα
έργα τ
υ τις μικρές και τις μεγά-
λες στιγμές της.

Tα έργα τ
υ μα�ί με εκείνα τ
υ
Bυ�άντι
υ και τ
υ P
δ
κανάκη, ε-
κτίθενται στις αρ�ές τ
υ 1922 στ

Zάππει
 Mέγαρ
 στην «Πρώτη Π
-
λεμική Eκθεση της Στρατιάς της
Mικράς Aσίας».

M�ναδική μαρτυρία

Για την πρώτη αυτή δημ�σια εμ-
�άνιση τ
υ καλλιτέ�νη 
 Φώτ
ς
Π
λίτης γρά�ει:

«...H δρ�σερή πν�ή τ�υ μετώπ�υ,
έ
ει �ωντανέψει με τ�υς �ωγρα�ι-
κ�ύς πίνακες των τριών εκθετών
στρατιωτών.

O κ. Παπαλ�υκάς κυρίως με την
πρώτη τ�υ εμ�άνιση δεν μας α�ήνει

ασυγκίνητ�υς. Kαι πώς θα ’ταν τ�ύτ�
δυνατ�, α��ύ �αίνεται και � ίδι�ς τ�-
μέας συγκινημέν�ς. E
ει μεθύσει, έ
ει
τρελλαθεί αληθινά με τ� �ως π�υ
�λέπει, θαυμά�ει, θαμ�ύνεται, παρα-
ληρεί. O λαμπερ�ς, καυτερ�ς ήλι�ς
της Aνατ�λής, τ�υ ανέτρεψε κάθε υ-
π�λ�γισμ�. Hλι� �λέπει μ�ν�. Kαι
πρ�σπαθεί να συλλά�ει τις ακτίνες
τ�υ με τ� 
ρώμα τ�υ. Oι �γκ�ι των
ανθρώπων, �ι σειρές των στρατιωτών
π�υ �ωγρα�ί�ει, ε"αϋλ�ύνται, ε"αρί-
��νται μέσα σε άπλετ� �ως. A
να
θερμή, πυρά, �λ�γα παντ�ύ. Aρ
ί�ει
με μικρά σκίτσα και �ωγρα�ί�ει πρώ-
τα ήρεμα, δειλά, συγκινημένα. Eπει-
τα σιγά-σιγά, δίδει ελεύθερ� πέρα-
σμα στα αισθήματα π�υ τ�ν κατέ-

�υν, ως π�υ, τέλ�ς, "ε
ύνη �λη τ�υ
την συγκίνηση στ� μεγάλ� πίνακα τ�
“Xειρ�υργεί�...”»

H εκτενής ανα�
ρά στ
 κείμεν

τ
υ αδικ
�αμέν
υ κριτικ
ύ είναι
πια επι#ε#λημένη α�
ύ έμελλε να
απ
τελέσει τη μ
ναδική και π
λύ-

τιμη μαρτυρία της ιστ
ρικής αυ-
τής έκθεσης.

Γιατί τα πεντακ�σια έργα και
σ�έδια τ
υ Παπαλ
υκά �άν
νται

ριστικά μέσα στην καταστρ
�ική
λαίλαπα της Mικρασιατικής τρα-
γωδίας. «Oπως τα Mικρασιατικά
μας Oνειρα», γρά�ει 
 π
λύτιμ
ς
�ίλ
ς τ
υ Στρατής Δ
ύκας, π
υ
εί�ε ήδη επιστρέψει μετά τ
 μακε-
δ
νικ�, στις ελεύθερες πια πατρί-
δες και έ�ησε με τ
ν Παπαλ
υκά
τη δραματική συνέ�εια την 
π
ία,

 μικρασιάτης λ�γι
ς διηγείται με
ψυ�ικ� συγκλ
νισμ� και πατριωτι-
κή έ�αρση:

«...Mια ηλίθια διένε"η περί “πρω-
τείων” πρ�καλεί τη διακ�πή της μ�-
ναδικής αυτής π�λεμικής έκθεσης
και τα έργα μετα�έρ�νται μα�ί με
τ�υς καλλιτέ
νες στη Σμύρνη τη
στιγμή π�υ τ� μέτωπ� κατέρρεε.
Eτσι πάνω στ� μ�υράγι� της μα�ί με
άλλ� π�λεμικ� και ανθρώπιν� υλικ�,
εγκαταλείπ�νται πάνω απ� 500 πίνα-

κες και σ
έδια τ�υ Παπαλ�υκά. Eί-
ναι � �αρύς ��ρ�ς τ�υ στ� δαίμ�να
της καταστρ��ής. Aναπ�δ�γύρισμα
�λων, σαν εκσ�ενδ�νιση απ� εκτρ�-

ίαση ή σύγκρ�υση τα
είας. Eνας
κ�σμ�ς κατάπληκτ�ς απ’ την εκτίνα-
"η, π�υ πριν ακ�μη συνέλθει, πρέπει
να �ήσει τη νέα �ωή τ�υ απελπισμέ-
να. Tα εθνικά σύμ��λα δεν πρέπει να

άσ�υν τη δύναμή τ�υς. O πεσμέν�ς
Aνταί�ς πρέπει να "ανασηκωθεί. O
ελπιδ���ρ�ς Φ�ίνικας να "αναπετα-

τεί μεσ’ απ’ τις στά
τες τ�υ με σ�ιγ-
μένη καρδιά, με παραλυμένες απ�
τ�ν π�ν� δυνάμεις, μα πρέπει να "ε-

άσει...»

Eπειτα απ� επίπ
νες και συστη-
ματικές έρευνες με την π
λύτιμη
συμπαράσταση της Mίνας Παπα-
λ
υκά, ανακαλύ�θηκε ένα μ�ν
ν
π
λυτεμα�ισμέν
 υπ
γεγραμμέν

σ�έδι
, �ρ
ν
λ
γημέν
 τ
 1922,
�π
υ με τη γνωστή τ
υ σ�εδιαστι-
κή ευ�έρεια, 
 καλλιτέ�νης έ�ει α-
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π
τυπώσει στιγμές ανάπαυσης σ’
ένα ελληνικ� στρατ�πεδ
.

H απ�ρριψη

H μικρ
ψυ�ία π
υ π
λλές �
ρές
#ασανί�ει τ
ν τ�π
 μας, επι�υλάσ-
σει στ
ν Παπαλ
υκά ένα δεύτερ

�τύπημα.

Mετά την επιστρ
�ή τ
υ απ� τη
Mικρά Aσία και με σ�
δρή την επι-
θυμία να συνε�ίσει τις σπ
υδές
π
υ διέκ
ψε για να υπηρετήσει τ

�ρέ
ς τ
υ πρ
ς την πατρίδα, παίρ-
νει μέρ
ς σε διαγωνισμ� �π
υ �-
μως απ
ρρίπτεται απ� τ
υς παλι-

ύς τ
υ καθηγητές με την αστεία
αιτι
λ
γία �τι τα έργα τ
υ μ
ιά-
�
υν με τ
υ Παρθένη.

Aγανακτισμέν
ι διαμαρτύρ
νται,
�ωρίς απ
τέλεσμα, 
ι πνευματικ
ί
άνθρωπ
ι και 
ι συνάδελ�
ί τ
υ.
Bαθιά πικραμέν
ς, 
 Παπαλ
υκάς
απ
σύρεται στ
 Aγι
 Oρ
ς μα�ί με
τ
ν α�ώριστ
 �ίλ
 τ
υ Στρατή
Δ
ύκα. Eκεί παραμένει για ένα

�ρ�ν
 μελετώντας και �ωγρα�ί�
-
ντας συνε�ώς και την συγκίνησή
τ
υ απ� τη διαμ
νή τ
υ στην αθω-
νική π
λιτεία εκ�ρά�ει έντ
να στη
συνέντευ�η π
υ παρα�ωρεί στη
Θεσσαλ
νίκη με την ευκαιρία της
έκθεσής τ
υ στ
ν Λευκ� Πύργ
:

«Oπ�ι�ς δεν καταλα�αίνει αισθητι-
κά τ� Bυ�άντι�, ας μ�υ επιτρέψει να
ν�μί�ω �τι δεν ενν�εί �λ�τελα τ� αρ-

αί�. Kαι �ταν � καλλιτέ
νης δεν εν-
ν�εί τ� ελληνικ� παρελθ�ν πώς θα
μπ�ρ�ύσε να δημι�υργήσει τ� ελληνι-
κ� μέλλ�ν;»

Aυτ�ς 
 ισ�υρ�ς δεσμ�ς τ
υ με
τη #υ�αντινή τέ�νη δημι
υργείται
μ�λις επιστρέ�ει απ� τ
 Παρίσι και
�ταν επισκέπτεται τη M
νή Δα�νι-

ύ παρατηρώντας τη μ
ρ�ή τ
υ
Παντ
κράτ
ρα ανα�ωνεί: «Eδώ εί-
ναι λυμένα �λα τα πρ
#λήματα».

Mνημειώδες έργ�

Hταν επ
μένως �υσικ� να δημι-

υργήσει 
 Παπαλ
υκάς τ
 μνη-
μειώδες έργ
 τ
υ στ
 να� της

Eυαγγελίστριας στην Aμ�ισσα �-
π
υ παραμένει απ� τ
 1927 έως τ

1932.

Eργ
 - σταθμ� στην ε�έλι�η της
αγι
γρα�ίας, �π
υ 
 καλλιτέ�νης
επιτυγ�άνει να �επεράσει τη στατι-
κή και επαναλαμ#αν�μενη μίμηση
#υ�αντινών πρ
τύπων και να �αρά-
�ει νέ
υς δρ�μ
υς στη μετα#υ�α-
ντινή αγι
γρα�ία.

O 
μ�τε�ν�ς τ
υ και #αθύς στ
-
�αστής Aλέκ
ς K
ντ�π
υλ
ς ση-
μειώνει �αρακτηριστικά για τ
 α-
γι
γρα�ικ� έργ
 τ
υ Παπαλ
υκά:

«Eίναι ένα απελευθερωμέν� έργ�
εκκλησιαστικής τέ
νης π�υ πρώτη
��ρά έγινε σ’ αυτ�ν τ�ν τ�π� με τ�σ�
�ωγρα�ική ανε"αρτησία. Θα κινδύ-
νευε μια τέτ�ια �ωγρα�ική απ�δέ-
σμευση τ�τε να τ�ν �δηγήσει πρ�ς έ-
να έργ� ιερ�συλης �αντασίας. Oμως
διατηρεί �λη τη θρησκευτική κ�σμι�-
τητα. O καλλιτέ
νης κατ�ρθωσε να ε-
νώσει την ανα�ήτηση τ�υ ιερ�ύ στ�ι-

εί�υ της σύγ
ρ�νης τέ
νης με την ιε-
ρ�τητα της 
ριστιανικής θρησκείας».

Tην καταστ
ρ�ή τ
υ μεγαλειώ-

δ
υς έργ
υ της Aμ�ισσας, ακ
-
λ
υθ
ύν π
ικίλες δυσκ
λίες π
υ 

καλλιτέ�νης μέ�ρι τις τελευταίες
στιγμές της �ωής τ
υ αντεπε�έρ-
�εται με στωικ�τητα, #αθειά αί-
σθηση τ
υ καθήκ
ντ
ς, υπέρμε-
τρη καλ
σύνη, �υσική σεμν�τητα
και υψηλ� ήθ
ς.

Eίναι άλλωστε και 
ι #ασικές α-
ρετές π
υ επηρέασαν 
υσιαστικά
τ
 εικαστικ� τ
υ έργ
, �π
υ η κα-
θαρ�τητα των θεμάτων, η δύναμη
της σύνθεσης και η �ρωματική ευ-
αισθησία απ
πνέ
υν την εσωτερι-
κή ηρεμία και την ψυ�ική δύναμη
τ
υ δημι
υργ
ύ.

Aέναες πηγές

Γιατί 
 Σπύρ
ς Παπαλ
υκάς ανα-
τρέ�ει με αγάπη και σε#ασμ� στις
αέναες πηγές της τέ�νης απ’ �π
υ
γνωρί�ει π
λύ καλά να αντλεί τη
γνώση για να την μεταπλάσει αρ-
γ�τερα σε απ�λυτα πρ
σωπική ει-
καστική κατάθεση και δημι
υργία.

Mια δημι
υργία �π
υ, παρά την

Συνέ�εια απ� την 13η σελίδα

Πεύκα στη Σαλαμίνα, 1926. Λάδι σε �αρτ�νι, 50x61 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.
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Oικία Λ. K�υντ�υριώτη στην Yδρα, 1955. Λάδι σε μ�υσαμά, 32x41 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

επι�ανειακή εν�τητα των θεμά-
των, κυριαρ�εί η απ�λυτη δια�
-
ρ
π
ίηση και κάθε έργ
 πρ
σ�έ-
ρει στη ματιά μας μια νέα ανακά-
λυψη λες κι 
 καλλιτέ�νης έ�ει δε-
σμευθεί να λύνει συνε�ώς τα πλα-
στικά και εκ�ραστικά πρ
#λήματα
των συνθέσεών τ
υ.

Συνθέσεις π
υ γίν
νται πι
 �ω-
τεινές με τ
ν περι
ρισμ� των επι-
πέδων και �π
υ 
ι ��ρμες και τα
�ρώματα μ
ιά�
υν να διαλύ
νται
σε �ως.

Φως και �ρώμα, �ρώμα λιτ� και α-
πέριττ
 π
υ 
 καλλιτέ�νης γνωρί-
�ει να �ειρί�εται σίγ
υρα και δυνα-
μικά και τ
 υπερασπί�εται με πά-
θ
ς. «Zωγρα�ική θα πει �ρώμα κι
αν 
 �ωγρά�
ς δεν έ�ει ευαισθη-
σία να ερεθί�εται απ� την ύλη τ
υ,
απ� τ
 �ρώμα και ��ι απ� τις μ
ρ-
�ές, δεν είναι �ωγρά�
ς. H �ωγρα-
�ική πρέπει να συγκινεί με τα υλι-
κά της μέρη και ��ι με τ
 θέμα».

Eίναι επ
μένως �υσικ� να απ
-
�εύγει 
 Παπαλ
υκάς, σε �λη την
εικαστική τ
υ διαδρ
μή, τ
υς 
υδέ-
τερ
υς τ�ν
υς, τα μαύρα και τα
γκρι π
υ α�αιρ
ύν απ� τα αντικεί-
μενα τη �ωτειν�τητα π
υ επιδιώκει.

Tαυτ��ρ
να �μως με την απ
-
θευτική παρ
υσία τ
υ �ωτ�ς και
τ
υ �ρώματ
ς, η αρμ
νία στη δ
-
μή τ
υ πίνακα επι#ε#αιώνει τ
 αρ-
�ιτεκτ
νικ� �άρισμα τ
υ καλλιτέ-
�νη π
υ γνωρί�ει να συνθέτει τ

έργ
 τ
υ #ασισμέν
ς στην εσωτε-
ρική γεωμετρία της ��ρμας, π
υ
την αντιπαραθέτει στην αναλυτική
άπ
ψη των ε�πρεσι
νιστών.

Γιατί π
λλές �
ρές τα έργα τ
υ
ανατρέ�
υν στ
υς μετεμπρεσι
νι-
στές και κυρίως στ
ν Seurat, �μως
η ματιά τ
υ Παπαλ
υκά είναι πι

ήρεμη, πι
 �εστή και κυρίως πι

π
ιητική.

Συνθέτω για τ
ν Παπαλ
υκά ση-
μαίνει επιτυγ�άνω την αρμ
νική ι-
σ
ρρ
πία σκιάς και �ωτ�ς και κυ-
ρίως κατευθύνω τις συμμετρικές
�αρά�εις της επι�άνειας τ
υ πίνα-
κα με τη �ρησιμ
π
ίηση των 
ρι-
�
ντίων και καθέτων, ώστε να γί-
νει κατ
ρθωτή η διαίρεσή τ
υ σε
επί μέρ
υς επι�άνειες.

Kαι 
 σ�εδιασμ�ς αυτ�ς π
υ 

καλλιτέ�νης ακ
λ
υθεί με απ�λυ-
τη ακρί#εια, διατηρεί στ
υς πίνα-
κές τ
υ την ιεραρ�ική θέση των α-
ντικειμένων ανάλ
γα με τη �ρω-

ματική ή τη μ
ρ�
λ
γική τ
υς ση-
μασία. Kυρίως στα τ
πία τ
υ, �π
υ
απ� τ
 �εκίνημά τ
υ, 
 καλλιτέ-
�νης απ
ρρίπτει τ
ν ακαδημαϊ-
σμ�, διακρίνεται η ανάγκη τ
υ να
δαμάσει τ
 �ώρ
, �εκινώντας απ�
τ
 πραγματικ� για να καταλή�ει σε
μια σ�εδ�ν α�ηρημένη αρ�ιτεκτ
-
νική και να υπ
#άλει τα στ
ι�εία
της �ύσης στις επιθυμητές μετα-
μ
ρ�ώσεις.

Aρ�ές π
υ είναι ευδιάκριτες στ

έργ
 τ
υ καλλιτέ�νη και επιτρέ-
π
υν τ
 πέρασμά τ
υ απ� τη μια
περί
δ
 στην άλλη �ωρίς ρή�η,
�ωρίς διακ
πή. Γιατί 
 Παπαλ
υ-
κάς πρ
#ληματί�εται συνε�ώς, ε-
ρευνά, #ρίσκει λύσεις και κάθε έρ-
γ
 τ
υ απ
τελεί μια νέα κατάκτη-
ση, ένα ακ�μη #ήμα πρ
ς τα ε-
μπρ�ς, μια απ�λυτα αισθησιακή ε-
μπειρία, μια αέναη ερώτηση γι’ αυ-
τ� π
υ κάπ
ια στιγμή πίστευε, �τι
ήταν τ
 τελικ�. Π
λλές �
ρές �-
σ
ι ασ�
λ
ύνται με την τέ�νη και
τ
υς δημι
υργ
ύς της, πρ
σπα-
θ
ύν να καταλά#
υν τ
ν άνθρωπ

μέσα απ� τις αυτ
πρ
σωπ
γρα-
�ίες. Συνήθως διδάσκ
υν π
λλά
πάνω στις σκέψεις, τα πάθη και ί-

σως τις πι
 απ�κρυ�ες πτυ�ές τ
υ
εσωτερικ
ύ τ
υς κ�σμ
υ. O Παπα-
λ
υκάς �μως, μ
ιά�ει σαν μια κλει-
στή π�ρτα π
υ 
ύτε η περιέργειά
μας, 
ύτε η συμπάθειά μας μπ
-
ρ
ύν ν’ αν
ί�
υν.

Eίναι η απ�σταση π
υ 
 ίδι
ς ε-
πι#άλλει και διατηρεί ανάμεσα
στ
ν ίδι
 και τ
ν θεατή, θέλ
ντας
να μετ
υσιώσει τ
 γήιν
 και �θαρ-
τ� σε υπερκ�σμι
 και μνημειακ�.

«...Kαι δε μας κυττά�ει μ’ υπερη�ά-
νεια παρ’ ώς Bασιλεύς εν τη αυτώ
καρδία, υψηλ�ς εν ταπεινώσει καθή-
μεν�ς».

Tα μάτια τ
υ, γαλήνια, π
υ τα
σκιά�ει μια �αρ
π
ιά θλίψη, είναι
ωσάν να αναμετρ
ύν τ
 μάκρ
ς
τ
υ π
λύμ
�θ
υ δρ�μ
υ τ
υ...»
σημειώνει 
 π
λύτιμ
ς �ίλ
ς τ
υ,
Δημήτρης Πικιώνης. 

Kι αυτή η γαλήνια ματιά α�ήνει
να δια�ανεί μια στέρεη και γνήσια
καλλιτε�νική �ύση π
υ ήταν �υσι-
κ� να πρ
σ�έρει στ
ν τ�π
 μας
μια π
λυσήμαντη εικαστική δημι-

υργία π
υ θέασή της �ανα�έρνει
στη μνήμη μας τα λ�για τ
υ: «H
�ύση είναι τ
 θαύμα τ
υ Θε
ύ και
η τέ�νη τ
 θαύμα τ
υ ανθρώπ
υ».
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Aρσανάς στ	 Aγι	ν Oρ	ς, 1928. Λάδι σε μ	υσαμά, 58X47 εκ. Συλλ	γή Tραπέ�ης Πίστεως.

T�πία τ�υ Aγί�υ Oρ�υς
M�ναστήρια, αυλές, �αγιάτια και αρσανάδες απεικ�νί��νται με θαυμαστή μαεστρία

Tης Mαρίνας Λαμπράκη - Πλάκα

Διευθύντριας της Eθνικής Πινακ�θήκης,
Kαθηγήτριας της Iστ�ρίας της Tέ�νης

H ΠOΛYMOPΦIA των έργων π�υ �
Παπαλ�υκάς δ�ύλεψε στ� Aγι�ν
Oρ�ς απ�θαρρύνει κάθε πρ�σπά-
θεια τα�ιν�μησης. H θεματ�γρα-
�ία τ�υς μ�νά�α θα επέτρεπε μια
μεθ�δ�λ�γική κατάτα�η. Aλλωστε,
καθώς � καλλιτέ�νης μελετά κάθε
��ρά τις ειδικές συνθήκες π�υ
πρ�σδι�ρί#�υν τ� θέμα τ�υ, η κ�ι-
νή θεματ�γρα�ία �δηγεί συ�νά σε
μιαν �μ�λ�γη μ�ρ��λ�γία. Aνάμε-
σα στ�υς πίνακες τ�υ Oρ�υς εκεί-
ν�ι π�υ εμπνέ�νται απ� την ευρύ-

τερη θέα τ�υ αθωνίτικ�υ τ�πί�υ –
μια θάλασσα απ� πράσινα κι ανά-
μεσά της, σαν πετρωμέν� καρά$ι,
κι απ� ένα μ�ναστήρι κάθε ��ρά–
συναπαρτί#�υν μια διακεκριμένη
�μάδα. 

Tα αρ�ιτεκτ�νικά συντάγματα α-
π� μ�ναστήρια - πρ�σ�ψεις, πυλώ-
νες, αυλές, �αγιάτια, αρσανάδες -
πρ�τείν�υν μια δεύτερη θεματ�-
γρα�ική διάκριση. Σε μια τρίτη �-
μάδα μπ�ρ�ύν να εντα�θ�ύν τα ε-
σωτερικά και �ι νεκρές �ύσεις π�υ
#ωγρά�ισε � Παπαλ�υκάς στ�ν
Aθω, ενώ μια τέταρτη θα στεγάσει
τα παραλειπ�μενα θέματα.

T� τ�πί� τ�υ Oρ�υς έθετε στ�ν

Παπαλ�υκά καιν�ύργια πρ�$λήμα-
τα: τις αμέτρητες π�ικιλίες τ�υ
πράσιν�υ, τ� �ιλτραρισμέν� τ�υ
�ως, τ�σ� δια��ρετικ� απ� τ� �η-
ρ� �ως της Aίγινας, την περίπλ�κη
αρ�ιτεκτ�νική των μ�ναστηριών
τ�υ με την συ�νά απρ�$λεπτη π�-
λυ�ρωμία τ�υς. Aλλά � Παπαλ�υ-
κάς αγαπ�ύσε αυτή την αναμέτρη-
ση. Mιλώντας κάπ�τε για τ� τ�πί�
θα πει: «T� ύπαιθρ� είναι για μένα τ�
μέσ�ν, π�υ μ�υ επιτρέπει να καθ�ρί-
σω και ν’ α�ι�λ�γήσω �λες τις �ωγρα-
�ικές δυνατ�τητες. Mέσα σ’ αυτ� υ-
πάρ��υν εμ�ανή και σε μεγάλα μεγέ-
θη �ι π�λύτιμες α�ίες τ�υ �ρώματ�ς,

Aρσανάς στ	 Aγι	ν Oρ	ς,
1924. Λάδι σε �αρτ�νι,
51X59 εκ. Iδιωτική συλλ	γή.

Συνέ�εια στην 18η σελίδα
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των τ�νων και τ�υ σ�εδί�υ. Tα �αίρε-
ται και τα μελετά � καλλιτέ�νης μεγε-
θυμένα. Δεν είμαι τ�πι�γρά��ς γιατί
με τρα"�ύν τα θέλγητρα τ�υ τ�πί�υ.
Δεν κάνω �ωγρα�ική π�ίηση. Bγαίνω
στ� ύπαιθρ�, εμπνέ�μαι απ’ αυτ� και
πλ�υτί�ω εντ�ς μ�υ �λες τις �ωγρα�ι-
κές α�ίες, τ�ν ρυθμ�, τις συνθετικές
δυνατ�τητες».

Στα αθωνίτικα τ�πία � �ώρ�ς απ�
την ίδια τ�υ την �ύση πρ�σ�έρεται
για �αρτ�γρα�ική ανάπτυ�η. Tα α-
π�κρημνα και θαλερά �ρη, π�υ
κρέμ�νται πάνω απ� τις σκήτες και
τα μ�ναστήρια, έδωσαν μια πρ�-
σθετη α��ρμή στ�ν Παπαλ�υκά να
απ�κλείσει τ�ν �ρί#�ντα απ� τ�υς
περισσ�τερ�υς πίνακές τ�υ. Για να
συγκρατήσει τ� θέμα τ�υ στ� επί-
πεδ� τ�υ πίνακα, αναπτύσσει τη
σύνθεσή τ�υ κατακ�ρυ�α και �έρ-
νει κ�ντά στα μάτια τα τελευταία
πλάνα, διατηρώντας αδιάπτωτη
την ενάργεια των τ�νων τ�υς.

Kάπ�τε μάλιστα, �πως παρατη-
ρεί εύστ��α � Δ. Πικιώνης, � #ω-
γρά��ς, «θέλ�ντας να διώ�ει τ�
πρώτ� πλάν� και να �έρει εμπρ�ς
τ� τελευταί�, ε��γκωνε τη διάστα-
ση τ�υ ύψ�υς των μ�ρ�ών τ�υ τε-
λευταί�υ, �έρν�ντάς τις έτσι κ�-
ντύτερα. Kι έδιω�νε τ� πρώτ� με
τ� κρύ� τ� �ρώμα. H αι�μηρή διαύ-
γεια τ�υ ελληνικ�ύ �ωτ�ς «π�υ α-
�ήνει να $λέπ�υμε καθαρά τα σ�ή-
ματα τ�υ πι� απ�μακρυσμέν�υ
$�υν�ύ, θάλασσας ή δέντρ�υ», ν�-
μιμ�π�ιεί μια ανάλ�γη ερμηνεία
τ�υ �ώρ�υ. 

Mε την αυστηρή επιλ�γή και τη
ρυθμική �ργάνωση της σύνθεσής
τ�υ, � Παπαλ�υκάς πρ�σπαθεί να
�ανα$ρεί «τ�ν �υσικ� ειρμ�» π�υ
ενώνει τα πράγματα μέσα στη �ύ-
ση. T� στ�ι�εί� π�υ δεσπ�#ει κάθε
��ρά στ� τ�πί�, ένα μ�ναστήρι,
μια συστ�ι�ία κτιρίων, ένα �ωρι�,
επι$άλλει τ�υς λ�γικ�ύς ρυθμ�ύς
τ�υ και στη �ύση π�υ τ� περι$άλ-
λει, �λ�γ�μ�ρ��υς $ρά��υς, δέ-
ντρα και $λάστηση. Oι �ρι#�ντιες
και �ι κάθετες των κτιρίων $ρίσκ�-
νται σε μυστική ανταπ�κριση με
τις «τέσσερις ισ�ύ�υσες γραμμές
τ�υ πλαισί�υ».

Λυρισμ�ς και �ρώματα

T� πράσιν� σ’ �λες τις δυνατές
παραλλαγές τ�υ, τ� κ�κκιν�, τ�
ρ�#, τ� μενε�ελύ, τ� γαλά#ι�, τ� κί-
τριν�, �λα ανε$ασμένα σε ανάλα-
�ρ�υς και �ωτειν�ύς τ�ν�υς, είναι
τα δεσπ�#�ντα �ρώματα σ’ αυτά τα
έργα. H �ρωματική σύντα�η $ασί-
#εται και  πάλι στα συμπληρωματι-
κά και στα ψυ�ρά-θερμά. Στ�υς πί-
νακες τ�υ Oρ�υς � #ωγρά��ς δεν
απλώνει πια τ� �ρώμα τ�υ σε πλα-
τιές επίπεδες εν�τητες, αλλά δη-
μι�υργεί ένα #ωγρα�ικ� ισ�δύνα-
μ� τ�υ �γκ�υ, τ�σ� με την κατεύ-
θυνση της πινελιάς τ�υ, �σ� και με
την κλιμάκωση τ�υ τ�ν�υ.

Στη δεύτερη �μάδα έργων με τις
περίπλ�κες αρ�ιτεκτ�νικές επι�ά-
νειες, � #ωγρά��ς συνθέτει με
θερμά κίτρινα για τις �ωτεινές επι-
�άνειες, με ψυ�ρά γαλά#ια για τις
σκιερές και με γκρί#α π�υ πρ�κύ-

πτ�υν απ� την ανάμι�ή τ�υς για τα
μεσ��ωτα. H «Eίσ�δ�ς τ�υ Πρωτά-
τ�υ» (1924, ιδιωτική συλλ�γή), η
«Eίσ�δ�ς της M�νής Σίμων�ς Πέ-
τρας» (1924, ιδιωτική συλλ�γή), τα
«Δύ� �αγιάτια απ� τ� Πρωτάτ�»
(1924), της συλλ�γής Eθνικής Tρά-
πε#ας και της Aνωτάτης Σ��λής
Kαλών Tε�νών, είναι δ�υλεμένα
σύμ�ωνα με αυτ� τ� �ρωματικ�
σ�ήμα. Στα δύ� τελευταία έργα τα
�ύλινα υπ�στεγα δίν�υν την αί-
σθηση �τι τρί#�υν απ� τ� π�λύ
�ως· τ�σ� δραστικά επενεργεί πά-
νω στ� �πτικ� νεύρ� τ� «ιδε�-
γραμμα τ�υ �ωτ�ς» π�υ επιν�ησε
εδώ � Παπαλ�υκάς.

T� λυρικ�τερ� π�ίημα της σει-
ράς είναι αναμ�ί$�λα � γαλά#ι�ς
«Aρσανάς στ� Aγι�ν Oρ�ς» (1924,
ιδιωτική συλλ�γή). H σύνθεση έ�ει
�ργανωθεί γύρω απ� τη διαγώνι�
π�υ �ωρί#ει τη στεριά απ� τη θά-
λασσα. T� �ρωματικ� σ�ήμα έ�ει
περι�ριστεί στις ώ�ρες και τα κυ-
ρίαρ�α μπλε, λίγα πράσινα π�υ
κλείν�υν τη σύνθεση πρ�ς τ� πά-
νω και ένα ελά�ιστ�, αλλά ενεργη-
τικ� τ�ν� λάκας π�υ ε�άπτεται απ�
τη γειτνίασή τ�υ με τ� συμπληρω-
ματικ� πράσιν�. H γενική τ�νικ�-
τητα πρ�σδι�ρί#εται απ� τ�υς ψυ-
�ρ�ύς μπλε και γκρι#�γάλα#�υς
τ�ν�υς, π�υ υπ�$άλλ�υν ένα κλί-
μα δια$ρωτικής μελαγ��λίας. 

Tα περίπλ�κα στ�ι�εία της σύν-
θεσης, τα π�ικιλ�μ�ρ�α κτίσματα,
τα σκαλ�πάτια, �ι εγκαταστάσεις
τ�υ αρσανά, τα καρά$ια, �ι $άρκες
και �ι ανακλάσεις τ�υς στη θάλασ-
σα αρθρών�νται με τη μεγαλύτερη
διαύγεια �άρη στη γεωμετρία της

σύνθεσης, στην κλιμάκωση τ�υ
�ρώματ�ς και στ� ρυθμικ� πέρα-
σμα απ� τ� �ως στη σκιά. O πίνα-
κας αυτ�ς αισθητ�π�ιεί αυτ� π�υ
� Παπαλ�υκάς έλεγε συ�νά στ�υς
μαθητές τ�υ: �τι � τελικ�ς σκ�π�ς
της «αλ�ημείας» τ�υ #ωγρά��υ εί-
ναι να δημι�υργήσει με τα εγγενή
μέσα της τέ�νης τ�υ μ�υσική.

T� «Aρ��νταρίκι
της Λαύρας»

Aπ� τα αθωνίτικα εσωτερικά, τ�
«Aρ��νταρίκι της Λαύρας» (1924,
Eθνική Πινακ�θήκη), μας επι$άλ-
λεται με την αυστηρή τ�υ �ργάνω-
ση (εδώ μπ�ρ�ύμε να ανι�νεύσ�υ-
με τις πρώτες, εμπειρικές ασ�α-
λώς, αρμ�νικές �αρά�εις), τ�υς
μ�υσικ�ύς ρυθμ�ύς των σ�ημάτων
τ�υ και τη λεπτή �ρωματική τ�υ
π�ι�τητα. 

T� θέμα τ�υ, μια τραπε#αρία με
μια νεκρή �ύση πάνω στ� τραπέ#ι,
έ�ει μια πλ�ύσια πρ�ϊστ�ρία στη
νεώτερη τέ�νη απ� την επ��ή τ�υ
Mανέ ώς τ�υς Nαμπί, τ�υς Φω$ι-
στές και τ�υς κυ$ιστές. T� «+ε-
σερ$ίρισμα, κ�κκινη αρμ�νία»
(1908) τ�υ Mατίς, π�υ $ρίσκεται
στ� Eρμιτά#, πρ�τείνει κάπ�ιες α-
ναλ�γίες με τ� «Aρ��νταρίκι».

Oι πρ��ανείς και ίσως συνειδη-
τές αντιστ�ι�ίες των δύ� έργων τ�-
νί#�υν ακ�μη περισσ�τερ� τις δια-
��ρές τ�υς. Στ�ν Mατίς, � επίπε-
δ�ς �ώρ�ς εν�π�ιείται #ωγρα�ικά
με την «�σμωση» τ�υ κ�κκιν�υ
�ρώματ�ς π�υ καλύπτει �μ�ι�γε-
νώς τ�ί��υς και τραπέ#ι, με τα μ�-
τί$α π�υ μεταπηδ�ύν απ� τ� τρα-

πε#�μάντηλ� στ� �αρτί ταπετσα-
ρίας, με την ταπητ�υργική ερμη-
νεία τ�υ τ�πί�υ, π�υ �αίνεται απ’
τ� παράθυρ�, με τη μεταμ�ρ�ωση
ακ�μη και της �ιγ�ύρας σε διακ�-
σμητικ� θέμα. O Παπαλ�υκάς, πρ�-
σηλωμέν�ς στ� αντικείμεν�, δημι-
�υργεί ένα πλαστικ� ισ�δύναμ�
της πραγματικ�τητας, �π�υ κάθε
στ�ι�εί� λειτ�υργεί #ωγρα�ικά, αλ-
λά παραμένει αναγνωρίσιμ� και �ι-
κεί�, διατηρεί την ταυτ�τητά τ�υ.

Στ� «Aρ��νταρίκι της Λαύρας», η
σύνθεση στηρί#εται στ� σ��� #ύγι-
σμα και στη ρυθμική σύνδεση των
διά��ρων στ�ι�είων της. Στ�υς αυ-
στηρ�ύς ρυθμ�ύς των καθέτων
–δ�κ�ς, κάγκελα κρε$ατι�ύ– αντι-
$άλλ�νται �ι μελωδίες των επάλ-
ληλων κύκλων τ�υ τραπε#ι�ύ, τ�υ
πιάτ�υ, τ�υ μήλ�υ, �ι καμπύλες
της καρά�ας και τ�υ π�τηρι�ύ, π�υ
$ρίσκ�υν μια μ�υσική αντίστι�η
στα αρα$�υργήματα τ�υ τραπε#�-
μάντηλ�υ. Σε αντίθεση με τ� $αθύ
επίπεδ� κ�κκιν� π�υ δεσπ�#ει
στ�ν πίνακα τ�υ Mατίς, εδώ η �ρω-
ματική σύνθεση $ασί#εται σε α$ρ�-
τατες αρμ�νίες. H πρ�ετ�ιμασία α-
π� ώ�ρες και σιέννες δια�αίνεται
κάτω απ’ τα γκρι#�γάλανα τ�υ τ�ί-
��υ και υπ�$άλλει την αίσθηση
μιας λεπτής τ�νικής ερμηνείας τ�υ
�ωτ�ς. 

Πάνω στη �ρυσωπή ώ�ρα τ�υ
τραπε#�μάντηλ�υ γρά��νται αση-
μ�γάλα#α τα μ�τί$α· τ� ίδι� �ρωμα-
τικ� σ�ήμα, αλλά η�ηρ�τερ�, απ�-
δίδει τις καρέκλες και τα κάγκελα
τ�υ κρε$ατι�ύ, �π�υ �μως � #ω-
γρά��ς �ρησιμ�π�ιεί σαν τ�πικ�
�ρώμα ένα λεπτ� μαύρ�, πρ�ϊ�ν μί-
�εως τ�υ μπλε �υτρεμέρ και της
ψημένης σιέννας. Tην υπ�$λητική
και �αμηλ��ωνη τ�ύτη αρμ�νία
εμψυ�ώνει τ� κ�κκιν� στ� π�τήρι
με τ� κρασί. O ίδι�ς τ�ν�ς ε�ασθε-
νημέν�ς σε ρ�δι, αλλά τ�νισμέν�ς
απ� τη γειτνίασή τ�υ με τ� συ-
μπληρωματικ� τ�υ γκρι#�πράσιν�,
�ανα$ρίσκεται σαν υπ�κρ�υση πά-
νω στα μα�ιλάρια τ�υ κρε$ατι�ύ. O
Παπαλ�υκάς αναδεικνύεται εδώ έ-
νας αληθιν�ς π�ιητής τ�υ �ρώμα-
τ�ς και τ� «Aρ��νταρίκι της Λαύ-
ρας» ένας απ� τ�υς πι� «μ�υσι-
κ�ύς» τ�υ πίνακες.

H «Nεκρή �ύση με κρε$άτι»
(1924, ιδιωτική συλλ�γή), �π�υ �
#ωγρά��ς αθρ�ί#ει τις πι� σπάνιες
αρμ�νίες, παραπέμπει και με τ�
�ρώμα της και με την τε�νική της
στα ωραι�τερα εσωτερικά τ�υ
Eντ�υάρ Bυϊγιάρ, τ�υ πι� κ�λ�ρί-
στα ίσως απ� τ�υς Nαμπί. H διαγώ-
νια σελίδωση τ�υ θέματ�ς σ’ ένα
άλλ� «Eσωτερικ� με κρε$άτι»
(1923, ιδιωτική συλλ�γή) απ� τ�
Aγι� Oρ�ς ανακαλεί τ� «Yπν�δω-
μάτι�» τ�υ Bαν Γκ�γκ (1888, Iνστι-
τ�ύτ� Tέ�νης, Σικάγ�), αλλά η τε-
�νική και τ� �ρώμα τ�υ ανήκ�υν σε
εντελώς άλλ� ύ��ς.

O Παπαλ�υκάς θα επανέλθει ύ-
στερα απ� μια δεκαετία σε μερικές
απ� τις αγι�ρείτικες συνθέσεις
τ�υ και θα τις επε�εργαστεί με
μιαν άλλη ν�ηση τ�υ �ώρ�υ, της
��ρμας και τ�υ �ρώματ�ς. Aλλά τα
έργα αυτά δεν εγγρά��νται σ’ αυ-
τή την περί�δ�...
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Tης Eλένης Bακαλ	

Kριτικ�ύ Tέ	νης, π�ιήτριας

O ΣΠYPOΣ Παπαλ	υκάς είναι ένα
παράδειγμα. Στις μέρες μας η έν-
ν	ια μιας ταυτ�τητάς μας π	υ θα
είναι αν	ικτή και θα εντάσσεται
μέσα στ	 διεθνή �ώρ	 �ρειά�εται
να απεμπλακεί απ� τ	ν εθν	κε-
ντρισμ� της ελληνικ�τητας. Mέσα
στ	 πλαίσι	 της επ	�ής τ	υ αυτ�
ακρι�ώς έκανε 	 Σπύρ	ς Παπα-
λ	υκάς. H ανάγνωση εν�ς έργ	υ
γίνεται πάντα μέσα απ� τ	 πρίσμα
τ	υ αναγνώστη. Kαι τ	 έργ	 τ	υ
Σπύρ	υ Παπαλ	υκά πρ	σ!έρεται
για μια τέτ	ια ανάγνωση π	υ κάνει
επίκαιρ	 τ	 ενδια!έρ	ν τ	υ και
δραστική την ανα!	ρά μας σ’ αυ-
τ�. N	μί�ω, άλλωστε, �τι αυτ� υ-
πήρ"ε και τ	 κεντρικ� τ	υ πρ�-
�λημα, π	λύ νωρίς συνειδητ	π	ι-
ημέν	 στην αντίθεσή τ	υ πρ	ς
μια, κλειστών συν�ρων, αντίληψη
της ελληνικ�τητας και στις θέσεις
τ	υ για μιαν ενν�ηση τ	υ σύγ�ρ	-
ν	υ μέσα απ� τα δεδ	μένα της δι-
κής μας παράδ	σης και αντίστ	ι�α
τη �ρήση αυτής της παράδ	σης
μέσα απ� την ερμηνεία π	υ επέ-
�αλε τ	 σύγ�ρ	ν	.

O μ	ντερνισμ�ς π	υ "εκίνησε α-
π� τις μεταεμπρεσι	νιστικές σ�	-
λές έθεσε πρ	�λήματα για τη !ύ-
ση και τη δ	μή της πλαστικής
γλώσσας. H αντίληψη τ	υ �ώρ	υ
ως πεδί	υ δ	μής τ	υ πλαστικ	ύ
γεγ	ν�τ	ς έναντι μιας 	λ�κληρης
παράδ	σης π	υ απασ�	λήθηκε με
τη μίμηση τ	υ !υσικ	ύ �ώρ	υ, υ-
πήρ"ε καθ	ριστική για �λες τις εκ-
δ	�ές τ	υ μ	ντέρν	υ. Aυτή υπήρ-
"ε η ρι�ική μετατ�πιση π	υ επέ!ε-
ρε τις διαδ	�ικές λύσεις απ�δ	-
σης και συγκρ�τησης, σημασίας
και δράσης των μ	ρ!ών, π	υ έ-
κτ	τε έ!τασαν σταδιακά να θεω-
ρηθ	ύν δημι	υργ	ύμενες και ��ι
δημι	υργημένες. H έντα"η της ελ-
ληνικής τέ�νης στην π	ρεία τ	υ
μ	ντερνισμ	ύ δεν αρκεί να κρίνε-
ται απ� την παρακ	λ	ύθηση των
μ	ρ!ών τέ�νης π	υ ισ�ύ	υν κάθε
!	ρά. H παρακ	λ	ύθηση των πρ	-
�ληματισμών π	υ 	δηγ	ύν σ’ αυ-
τές τις μ	ρ!ές είναι τ	 	υσιώδες. 

T�τε μ�ν	 μπ	ρ	ύμε να έ�	υμε
και ενδ	γενείς πρ	τάσεις, �πως
αυτές π	υ �ρίσκ	υμε στ	 έργ	
τ	υ Παπαλ	υκά. Πρ	έρ�	νται απ�
την α"ι	π	ίηση της αντίληψης
πλασμ	ύ της �υ�αντινής τέ�νης
κατά τις κατευθύνσεις της πρ	-
�ληματικής των μεταεμπρεσι	νι-
στών για την απ�δ	ση σε μ	νάδες
επιπέδ	υ τ	υ �ώρ	υ και των μ	ρ-
!ών. Πρ�κειται για έναν δημι	υρ-
γικ� συσ�ετισμ� π	υ απ	δίδει διτ-
τά, τ�σ	 πρ	ς την ενεργ	π	ίηση
της παράδ	σης, �σ	 και πρ	ς τη
�ιωματική α!	μ	ίωση και άσκηση

των αρ�ών π	υ εισήγαγαν την τέ-
�νη τ	υ αιώνα μας σε νέ	υς δρ�-
μ	υς.

Nη�αλι�τητα 
και πρ�ληματισμ�ς

Oταν τ	 αίτημα της αλήθειας της
�ωγρα!ικής γλώσσας επίσης, αρ�ί-
�ει να ανι�νεύεται αμέσως απ� τις
μεταεμπρεσι	ντιστικές σ�	λές, η
απ	μάκρυνση απ� την ψευδαισθη-
τική παράδ	ση της ευρωπαϊκής τέ-
�νης είναι γεγ	ν�ς. Tα πρ�τυπα α-
π� ’δω και ύστερα εντ	πί�	νται σε
ε"ωευρωπαϊκές παραδ�σεις. Eτσι,
δεν πρέπει να θεωρήσ	υμε �τι και
σε μας η πρ	σ	�ή π	υ δίνεται απ�
τ	υς πρωτ	π�ρ	υς της επ	�ής
στη �υ�αντινή τέ�νη είναι ένα !αι-
ν�μεν	 π	υ μας �γά�ει απ� τα
πλαίσια των τάσεων της σύγ�ρ	-
νης τέ�νης ή �τι καθ	ρί�εται μ�ν	
απ� ντ�πι	υς παράγ	ντες. H Mι-
κρασιατική Kαταστρ	!ή π	υ μεσ	-
λα�εί ωθεί στ	ν εθν	κεντρικ� της
�αρακτήρα τη διακήρυ"η της επι-
στρ	!ής στην παράδ	ση. O Παπα-
λ	υκάς δεν θα ακ	λ	υθήσει τη μι-
σαλλ	δ	"ία π	υ αναπτύσσεται σ’
αυτήν την κατεύθυνση. Nη!άλι	ς,
ε"ετά�ει π	ιες συμπτώσεις απ� τα

διδάγματα της �υ�αντινής τέ�νης
μπ	ρ	ύν να α"ι	π	ιηθ	ύν μέσα
στ	υς σύγ�ρ	ν	υς πρ	�ληματι-
σμ	ύς τ	υ και με π	ι	ν τρ�π	 μπ	-
ρ	ύν να απ	δώσ	υν ως πρ	τάσεις.

Mίλησα για αλήθεια της αίσθη-
σης και για αλήθεια της �ωγρα!ι-
κής γλώσσας. N	μί�ω �τι αυτά τα
δύ	 είναι 	ι 	ρί�	υσες τ	υ έργ	υ
τ	υ Παπαλ	υκά. Aπ� τα ελά�ιστα
πρώιμα σ�έδιά τ	υ π	υ έ�	υμε πι-
θαν�ν απ� τα σπ	υδαστικά τ	υ
�ρ�νια στ	 Σ�	λεί	 Kαλών Tε�νών,
�λέπ	υμε κάπ	ια �αρακτηριστικά
δηλωτικά της ιδι	συγκρασίας τ	υ.
Mπ	ρ	ύμε να τα συνδέσ	υμε μάλ-
λ	ν με τις παιδικές εμπειρίες τ	υ
�ταν τ	 έσκαγε απ� τ	 σ�	λεί	 και
πήγαινε στ	 κ	ντιν� �ωρι�, �π	υ
μ	υσεί	 των Δελ!ών, για να κρυ-
!	κ	ιτά"ει τα αγάλματα, αυτές τις
«�ωντανές πέτρες», �πως λέει 	 ί-
δι	ς σε ένα �ι	γρα!ικ� τ	υ σημεί-
ωμα. H ρί�α τ	υ στην αδρή !ύση
της P	ύμελης θα καθ	ρίσει τ	ν
θετικ� πεισματάρικ	 �αρακτήρα
τ	υ. Γιατί με πείσμα θα ακ	λ	υθή-
σει απ� τ	 ένα  στάδι	 στ	 άλλ	 τη
διαδρ	μή τ	υ έργ	υ τ	υ σε μια συ-
νέ�εια απ�ψεων.

Δεν σώθηκαν π	λλά έργα απ�
την πριν τη μετά�ασή τ	υ στ	 Πα-

ρίσι περί	δ	. Eν τ	ύτ	ις, σε αυτά
π	υ έμειναν και παρ�λ	  π	υ κι-
ν	ύνται μέσα στ	υς �ρ	υς τ	υ α-
καδημαϊσμ	ύ πρ	σέ�	υμε δύ	
στ	ι�εία σημαντικά για την ε"έλι"η
π	υ θα ακ	λ	υθήσει αμέσως μετά
	 Παπαλ	υκάς. Πρώτ	, πως 	 πλα-
σμ�ς στηρί�εται περισσ�τερ	 στις
ανυψώσεις τ	υ !ωτ�ς  παρά στ	ν
σκιασμ�. Kαι δεύτερ	, την 	ριστι-
κ�τητα τ	υ �ώρ	υ στ	 !�ντ	.

T�μή 
στ�ν ακαδημαϊσμ�

Oταν !τάνει στ	 Παρίσι, τ	 1917,
δεν κάνει θεαματικά άλματα. Kι ε-
νώ ήδη εκείνη την επ	�ή 	 κυ�ι-
σμ�ς έ�ει 	λ	κληρώσει τις !άσεις
ε"έλι"ής τ	υ, 	 Παπαλ	υκάς δεν
!αίνεται να έ�ει σ�έσεις με αυτ�
τ	 απ	!ασιστικ�  για τη μ	ντέρνα
τέ�νη κίνημα. Π	λύ αργ�τερα θα
πει 	 ίδι	ς �τι εμείς 	ι Eλληνες
πρέπει με την έρευνα, «ανε�αίν	-
ντας ένα ένα �λα τα σκαλιά π	υ α-
νέ�ηκε η �ωγρα!ική στις �ώρες
της Eυρώπης», να 	δηγ	ύμαστε
στ	 σύγ�ρ	ν	, α!	μ	ιών	ντας δη-
λαδή τα αιτήματά τ	υ κυρίως.

Eτσι 	 Παπαλ	υκάς "εκινάει απ�
την αρ�ή, απ� ’κει π	υ γίνεται η
τ	μή με τ	ν ακαδημαϊσμ�. O �ώ-
ρ	ς π	υ κιν	ύνται τα παρισινά έρ-
γα τ	υ δεν μπ	ρεί να καθ	ριστεί
σα!ώς με κάπ	ια συγκεκριμένη α-
να!	ρά σε νεωτεριστικές σ�	λές
πέραν της σημασίας π	υ απ	κτ	ύν
και για κείν	ν τα εμπρεσι	νιστικά
και μεταεμπρεσι	νιστικά διδάγμα-
τα. Bασικ� είναι η αλλαγή της
γλώσσας. Kαθαρί�ει τ	 �ρώμα τ	υ
καταργώντας τ	 μαύρ	 και �ρησι-
μ	π	ιεί τις αρμ	νίες των συμπλη-
ρωματικών. T	 τ	π	θετεί άλλ	τε
ελεύθερα, σε μεγάλες �μως πινε-
λιές, π	υ απ	τελ	ύν 	ι ίδιες τις επί
μέρ	υς !�ρμες π	υ συνθέτ	υν τη
μ	ρ!ή, άλλ	τε με σα!ή �ρια π	υ
ανταπ	κρίν	νται στ	 γύρισμα των
μ	ρ!ών με επίπεδα. 

H στερε�τητα στην τ	π	θέτηση
τ	υ �ρώματ	ς ισ	ρρ	πείται απ�
την μ	υσικ�τητα των �ρωματικών
σ�έσεων στη σύνθεση. O �ώρ	ς α-
ναπτύσσεται καθέτως. O 	ρί�	-
ντας ανε�αίνει και η !υγή πρ	ς τ	
�άθ	ς απ	!εύγεται. Tα πλάνα 	-
δηγ	ύνται πρ	ς τ	 ύψ	ς σε κάθε-
τ	υς ή διαγώνι	υς ά"	νες. Eίναι
πεδία �ρωματικής διαίρεσης τ	υ
�ώρ	υ. Hδη εμ!ανί�	νται τα 	υ-
σιώδη πρ	�λήματα δ	μής π	υ α-
συνείδητα ίσως ακ�μη συγκεντρώ-
ν	υν την πρ	σ	�ή τ	υ Παπαλ	υκά.

Kίνηση στις συνθέσεις

T	 1922 γυρί�ει στην Eλλάδα για
να πάρει μέρ	ς στην Mικρασιατική

Συνέ�εια στην 21η σελίδα
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Bά�� με λ�υλ�ύδια, 1919. Λάδι σε �αρτ	νι, 46X36 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.
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εκστρατεία ως π	λεμικ�ς �ωγρά-
!	ς. Tα έργα π	υ κάνει με έναν
πυρετώδη ρυθμ�, α!	ύ 	ι πληρ	-
!	ρίες μιλ	ύν για 500 πίνακες, ε-
κτίθενται στ	 Zάππει	 στην «Π	-
λεμική Eκθεση της Στρατιάς της
M. Aσίας». Aπ� κριτική τ	υ Φώτ	υ
Π	λίτη πληρ	!	ρ	ύμαστε �τι «O
κ. Παπαλ	υκάς [...] έ�ει μεθύσει,
έ�ει τρελαθεί αληθινά με τ	 !ως
της Aνατ	λής [...]. Oι �γκ	ι των
ανθρώπων, αι σειραί των στρατιω-
τών π	υ �ωγρα!ί�ει ε"αϋλ	ύνται,
ε"αερί�	νται μέσα εις άπλετ	ν
!ως». Mετά την τραγική αυτή πε-
ριπέτεια �ρίσκ	υμε τ	ν Παπαλ	υ-
κά στην Aίγινα σε μια νέα !άση ε-
"έλι"ης. Oι πίνακες της περι�δ	υ
της Aίγινας θα εκτεθ	ύν μα�ί με ε-
κείν	υς π	υ εί�ε !έρει 	 K�ντ	-
γλ	υ απ� τ	 Aγι	ν Oρ	ς, στ	 Λύ-
κει	 των Eλληνίδων. 

Eδώ διατυπών	νται 	ρισμένες
απ�ψεις τ	υ Παπαλ	υκά, π	υ θα
"ανα�ρίσκ	υμε σε επανειλημμέ-
νες εκδ	�ές τ	υς και στα μελλ	-
ντικά έργα τ	υ. Bασικά, γίνεται "ε-
κάθαρη στην �ωγρα!ική τ	υ αντί-
ληψη μια αρ�ή π	υ θα απ	τελέσει
γνώμ	να της π	ρείας τ	υ. Oπως
τ	 είπε 	 ίδι	ς: «H �ωγρα!ική πρέ-
πει να συγκινεί με τα υλικά της μέ-
ρη και ��ι με τ	 θέμα».

O Παπαλ	υκάς εισάγει κίνηση
μέσα σε αυτές τις συμπαγείς συν-
θέσεις, με τ	ν κυματιστ� ρυθμ�
συνε�ών κ	λπώσεων π	υ ακ	λ	υ-
θεί τώρα στη γρα!ή τ	υ. Θα "ανα-
�ρ	ύμε αυτ�ν τ	ν τύπ	 γρα!ής σε
μια πι	 μεστή �ρήση τ	υ και σε ε-
π�μενες περι�δ	υς. Για την ώρα
έ�ει την α!ετηρία τ	υ στ	 γρα!ι-
σμ� της Art Nouveau μέσα απ� τ	
πέρασμά τ	υ στ	υς Nabis. Tα πλα-
τιά επίπεδα και η διηγηματική ε-
κτύλι"η τ	υ θέματ	ς επίσης μπ	-
ρ	ύν να ανα!ερθ	ύν στ	υς Nabis.
Aλλά 	 Παπαλ	υκάς κι εδώ ενδια-
!έρεται κυρίως για πλαστικά πρ	-
�λήματα με �άση τ	υ τη λειτ	υρ-
γία τ	υ !ωτ�ς ως δ	μικ	ύ στ	ι�εί-
	υ. Mε τη !ωτειν�τητα των �ρω-
μάτων τ	υ να 	δηγεί στ	 επίπεδ	
ελα!ρύν	ντας τη στερε�τητα των
μ	ρ!ών ��ι με την κατάργησή
της, αλλά με την αναγωγή της σε
πνευματικ� γεγ	ν�ς. 

Aλλά και την εμπράγματη !υσι-
κή στερε�τητά τ	υς την ερμηνεύ-
ει με τ	 !ως και τ	ν αναλυτικ�
πλασμ� π	υ αναδεικνύει τ	 ρ�λ	
τ	υ ως συστατικ	ύ της ύλης της
�ωγρα!ικής. Tα «σκιερά» �ρώματα
στην παράθεσή τ	υς με τα «!ω-
τεινά», �πως τα εί�ε διακρίνει 	
Παπαλ	υκάς, γρά!	υν με σταθε-
ρά �ρια τις !�ρμες απ	δίδ	ντας
τις �ψεις της μ	ρ!ής στις σ�έσεις
της με τ	 !ως, ενώ συγ�ρ�νως εν-
ν		ύνται ως μέρη !ωτ�ς �λα.
Πρ�κειται για μια μελέτη μετατρ	-
πής τ	υ !ωτ�ς σε σήματα γλώσ-
σας π	υ δίκαια και εμπνευσμένα 	
Πικιώνης 	ν�μασε «ιδε�γραμμα
τ	υ !ωτ�ς». 

Στ	 τέλ	ς τ	υ 1923 	 Παπαλ	υ-
κάς !εύγει μα�ί με τ	ν Στρατή
Δ	ύκα για τ	 Aγι	ν Oρ	ς. O Στρα-
τής Δ	ύκας εί�ε πρ	�άλει απ� τ	
1914 τ	ν «θρύλ	 τ	υ Aγί	υ

Oρ	υς» και πι	 πρ�σ!ατα τ	 εί�ε
επισκε!θεί και εί�ε �ωγρα!ίσει ε-
κεί 	 K�ντ	γλ	υ.

H αίσθηση
τ�υ �ρώματ�ς

O Παπαλ	υκάς μένει έναν 	λ�-
κληρ	 �ρ�ν	 κάν	ντας αντίγρα!α
απ� εικ�νες και κειμήλια των μ	-
ναστηριών, ενώ παράλληλα μελε-
τά τ	 τ	πί	 σε μια μεγάλη σειρά
πινάκων. Aνάμεσα και μερικά θέ-
ματα απ� εσωτερικά π	υ δεί�ν	υν
τη σπάνια αίσθησή τ	υ, τ	υ �ρώ-
ματ	ς. H στενή γνωριμία τ	υ με τη
�υ�αντινή τέ�νη απ� την άσκηση
αυτή τ	υ Aγί	υ Oρ	υς θα σταθεί
απ	!ασιστική. 

O Παπαλ	υκάς θα θεωρήσει �τι
πρ	σ!έρεται για ένα σύστημα
πλασμ	ύ π	υ θα κρατιέται στ	 επί-
πεδ	 και συγ�ρ�νως θα ακεραιώ-
νει τη !�ρμα. Σ’ αυτ� τ	 σημεί	 α-
κρι�ώς συνίσταται η δια!	ρ	π	ίη-
σή τ	υ απ� τ	ν K�ντ	γλ	υ π	υ ε-
πίμ	να διακήρυττε την επιστρ	!ή
στη �υ�αντινή παράδ	ση ως μ	να-
δικ� ε�έγγυ	 για την εθνική και
καλλιτε�νική μας υπ�σταση. O Πα-
παλ	υκάς δεν απ	μακρύνεται απ�
τα αιτήματα της σύγ�ρ	νης τέ-
�νης. Bρίσκει στη �υ�αντινή αντι-
στ	ι�ίες και αντλεί απ’ αυτήν δι-
δάγματα για τη δυνατ�τητα σ�η-
ματισμ	ύ μιας ενδ	γεν	ύς άπ	-
ψης για την αντιμετώπισή τ	υς.

O Παπαλ	υκάς �ρίσκεται στη
Mυτιλήνη τ	 1925. Zωγρα!ί�ει τα
τ	πία της, τα �ωρι	υδάκια της,

σπίτια, καλντερίμια, ανθρώπ	υς
τ	υ τ�π	υ. H παλέτα τ	υ γίνεται
περισσ�τερ	 μ	υσική, σύμ!ωνη
πρ	ς τ	 μαλακ� !ως τ	υ νησι	ύ.
Tα πράσινα "αν	ίγ	υν τα κ�κκινα
παρ�τι έντ	να γίν	νται ως ύλη
δια!ανή, τ	 μπλε λ	υλακί επεμ-
�αίνει σε κάπ	ια σημεία, γειτνιά-
�	ντας με τ	 άσπρ	 τ	 λαμπρύνει,
τα άσπρα ως ενδιάμεσες παύσεις
εκτινάσσ	υν τ	 !ως, η ψημένη
σιέννα με τη γήινη σύστασή της
εμ!ανί�εται σε μεγάλες επι!άνει-
ες στις 	π	ίες τ�τε πρ	σαρτώνται
	ι �ρωματικές εντάσεις και ηρε-
μ	ύν. T	 �ρώμα αναπτύσσεται σε
	ρισμένα σ�ήματα απ	τελώντας
έτσι καθένα μιαν ακέραια μ	νάδα.
T	 ίδι	 γίνεται κι �ταν αναλύει τη
!�ρμα στα επίπεδά της, στα π	ρ-
τρέτα κυρίως. Tα σπίτια στα �ωρι-
	υδάκια π	υ εντάσσει στ	 τ	πί	,
απ	δίδ	νται κατ’ �ψιν, �ωρίς γυρί-
σματα, σε ένα παι�νίδι 	ρθ	γω-
νίων.

Aπ�δ�ση της ��ρμας

Στα τ	πία της Σαλαμίνας τ	υ
1926 	 Παπαλ	υκάς ε!αρμ��ει αυ-
τ� τ	 σύστημα γρα!ής στην απ�-
δ	ση της !�ρμας. H γενική �ρω-
ματ	λ	γία αυτών των έργων γίνε-
ται λιτ�τερη και "ηρ�τερη, �πως
υπαγ	ρεύει τ	 άγ	ν	 έδα!	ς τ	υ
τ�π	υ. Tα πράσινα είναι λιγ	στά
και η αρμ	νία στηρί�εται στ	 �αθύ
μπλε στη σ�έση τ	υ με τα γαιώδη.
H σύνθεση κινείται με μεγάλ	υς
�ρωματικ	ύς �γκ	υς π	υ τ	υς ε-
λα!ρύν	υν τα άσπρα !ώτα στ	ν

	υραν�. H γρα!ιστική τ	υς διατύ-
πωση συνε�ί�ει και κ	ρυ!ώνει τ	ν
ρυθμ� των �αρύτερων �ρωματι-
κών μα�ών π	υ απ	τελ	ύν την κυ-
ρίως έκταση τ	υ θέματ	ς. Στα λι-
γνά πεύκα των πρώτων πλάνων 	
Παπαλ	υκάς αναπτύσσει την αντί-
ληψή τ	υ της !�ρμας. 

Aρνείται πια να την παρακ	λ	υ-
θήσει κατά τα γυρίσματα της �ψης
της ακ�μη και με τ	ν σε�ανικ�
τρ�π	 της μετα!	ράς τ	υς σε επί-
πεδα. Zητεί να πλάσει τ	ν �γκ	 α-
π� μέσα πρ	ς τα έ"ω και σ’ αυτήν
την κατεύθυνση δέ�εται ως πρ�-
τυπ	 τ	ν �υ�αντιν� �αρτ	γρα!ικ�
τρ�π	 ανύψωσης τ	υ �γκ	υ με ε-
πάλληλα επίπεδα. T	ν �ρησιμ	π	ι-
εί αναστρέ!	ντάς τ	ν και αν	ίγ	-
ντας τη !�ρμα πρ	ς την περι!έ-
ρεια. Tην επαλληλία την αντικαθι-
στά με την παραλληλία �ωνών
�ρώματ	ς π	υ εκτείν	υν σ�εδια-
στικά τη !�ρμα πρ	ς τα άκρα. +ε-
κινώντας απ� ένα πι	 σκ	τειν� κέ-
ντρ	 υψώνει γύρω τ	υ κλιμακωτά
τ	υς τ�ν	υς �σ	 να !τάσει σ’ ένα
"ανθ� περίγραμμα π	υ απ	δίδει
τη !ωταύγεια της επι!άνειας.

Tην επ�μενη πενταετία 	 Παπα-
λ	υκάς α!ιερώνεται στην εικ	ν	-
γρά!ηση της Mητρ�π	λης της
Aμ!ισσας. Eίναι ένα έργ	 �ωής. Oι
απ�ψεις τ	υ για μιαν ανανεωμένη
�ρήση τ	υ πλαστικ	ύ συστήματ	ς
της �υ�αντινής τέ�νης �ρίσκ	υν
εδώ τη μνημειακή διατύπωσή
τ	υς. 

Στα ενδιάμεσα �ωγρα!ί�ει τ	πία
τ	υ Παρνασσ	ύ. Eπιστρέ!	ντας
στην Aθήνα αναλαμ�άνει κι άλλες
εργασίες διακ�σμησης και εικ	ν	-
γρά!ηση κτιρίων. Xτί�ει τ	 σπίτι
τ	υ στην Kυπριάδ	υ και �ωγρα!ί-
�ει πίνακες απ’ αυτήν την περι	�ή.
Συγ�ρ�νως διδάσκει διακ	σμητική
στη Bι	τε�νική Σ�	λή πρώτα, στη
Σι�ιτανίδει	 μετά. T	 1940 δι	ρί�ε-
ται διακ	σμητής της π	λε	δ	μι-
κής υπηρεσίας τ	υ υπ	υργεί	υ Δι-
	ικήσεως Πρωτευ	ύσης και κατ�-
πιν διευθυντής της Δημ	τικής Πι-
νακ	θήκης. Aνάμεσα στις άλλες
δραστηρι�τητές τ	υ σημειών	υμε
επίσης τη σκην	γρα!ία. Iδρυτικ�
μέλ	ς της Oμάδας Tέ�νης παίρνει
μέρ	ς στις εκθέσεις της και σε άλ-
λες 	μαδικές.

Aκ�υαρέλα 
και κάρ�υν�

Mεσ	λα�εί η Kατ	�ή. Tα �ρ�νια
είναι δύσκ	λα. O Παπαλ	υκάς δεν
έ�ει τη δυνατ�τητα να κάνει π	λ-
λές ελαι	γρα!ίες. Mετα�ειρί�εται
μ	λύ�ια, κάρ�	υν	, �ρωματιστά
κραγι�νια, ακ	υραλέα. Πρ	ωθεί
τις ανα�ητήσεις τ	υ. Aυτ� !αίνε-
ται στα π	ρτρέτα τ	υ π	υ τα δ	υ-
λεύει και τα "αναδ	υλεύει. T	
1943 δέ�εται τη θέση τ	υ επιμελη-
τή ελευθέρ	υ σ�εδί	υ στην
Aρ�ιτεκτ	νική Σ�	λή τ	υ Π	λυτε-
�νεί	υ δίπλα στ	ν Xατ�ηκυριάκ	.

M�λις τ	 1948 θα �ρεθεί ακ�μη
μια !	ρά απερίσπαστ	ς για ένα
καλ	καίρι να δ	υλέψει στην Πάρ	.
Mια 	μάδα έργων τ	υ �λων αυτών
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Γυναικεί� γυμν	, 1917. Σ�έδι� με κάρ��υν�, 31X23 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.
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Π�ρτρέτ� νέ�υ, 1925. Λάδι σε μ�υσαμά, 57X50 εκ. Συλλ�γή Bασ. I. Bαλαμπ�ύ.



των �ρ�νων πρ	έρ�εται απ� την
ανανέωση της επα!ής τ	υ με τη
!ύση. O Παπαλ	υκάς τ	 �ρεια��-
ταν αυτ�. Aναμετρ	ύσε τ	 λε"ιλ�-
γι� τ	υ στη !ύση. Kι ενώ σε αυτά
τα τ	πία της Πάρ	υ !τάνει σ�εδ�ν
σε μια α!αιρετική απ�δ	ση, η αί-
σθηση θαρρείς ισ�υρ	π	ιείται για
να κρατήσει την αίγλη τ	υ 	ρατ	ύ.

Mπλε �αθύ και �ρυσα!ένι	 κί-
τριν	 συνθέτ	υν τώρα την ηθελη-
μένα περι	ρισμένη �ρωματική πα-
λέτα τ	υ. Aνταπ	κρίν	νται στις
πλατιές θαλάσσιες εκτάσεις π	υ
�ωγρα!ί�ει με τα "ερ	νήσια τ	υς
π	υ είναι περισσ�τερ	 μά�ες !ω-
τ�ς. Eδώ η στιγμ	γρα!ία με τις
διά!	ρες γρα!ές και πυκν�τητές
της τ	ν �	ηθάει να συλλά�ει την
ακτιν	�	λία π	υ εκπέμπ	υν, ε-
ντείν	ντας γύρω τ	υς την ενέρ-
γεια τ	υ μπλε. 

H στιγμ	γρα!ία �ρησιμ	π	ιείται
απ� τ	ν Παπαλ	υκά με ρυθμικά
αγγίγματα τ	υ πινέλ	υ π	υ !τά-
ν	υν κάπ	τε ώς μιαν �ειρ	ν	μια-
κή 	ρμητικ�τητα. O ρυθμ�ς για
τ	ν Παπαλ	υκά, �πως τ	ν επεδίω-
"ε σε �λ	 τ	 έργ	 τ	υ, δικαιώνει
τη γλώσσα της τέ�νης καθώς με-
τα!έρει τ	 ν�ημα στην 	πτική τ	υ
πραγματ	π	ίηση. Eτσι !τάνει να
εκ!ραστεί σ�εδ�ν μ	ν	�ρωμικά
με τις κλιμακώσεις τ	υ μπλε ανε-
πτυγμένες σε �ώνες για να απ	-
δώσει την ακινησία μιας θάλασσας
π	υ υψώνεται θαρρείς αντί να ε-
κτείνεται καλύπτ	ντας �λ	ν τ	ν
πίνακα. 

O Παπαλ	υκάς πρ	σεγγί�ει τις
τ	λμηρ�τερες πρ	ωθήσεις της
σύγ�ρ	νης τέ�νης. Kαι θα λέγαμε
�τι !τάνει σε μια γενικ�τερη α!αί-
ρεση τύπ	υ P�θκ	 και ώς τη μ	ν	-
�ρωματική ακ�μη, αν δεν γνωρί�α-
με απ� τα πρ	ηγ	ύμενα έργα τ	υ

τη διάτα"η σε 	ρι��ντιες και αν
στ	ν περι	ρισμ� της παλέτας δεν
εί�ε !τάσει πρ		δευτικά, με συνέ-
πεια πρ	ς τις αρ�ικές �ρωματ	λ	-
γικές τ	υ θέσεις μιας αυστηρά αρ-
μ	νικής σύντα"ης.

H στιγμ	γρα!ία στ	 έργ	 τ	υ
Παπαλ	υκά δεν έ�ει σ�έση με αυ-
τήν τ	υ νε	εμπρεσι	νισμ	ύ π	υ
�ασι��ταν στην π	σ	τική σύνθεση
των συμπληρωματικών. Aπ� τα
�ρώματα κρατάει τα τρία �ασικά

μπλε, κίτριν	, κ�κκιν	 τα 	π	ία
συνθέτει συνήθως ανά δύ	. Oι π	-
σ	τικές σ�έσεις τ	υς είναι αυτές
της πύκνωσης και της αραίωσης
π	υ ρυθμί�	νται πρ	ς τ	 λευκ�
τ	υ �ωγρα!ικ	ύ πεδί	υ. 

T	 κίτριν	 και 	ι παραλλαγές
τ	υ πρ	ς τ	 π	ρτ	καλύ δίν	υν
στ	 λευκ� υπ�σταση �ρώματ	ς -
!ωτ�ς, ενώ τ	 μπλε ή άλλ	τε τ	
κ�κκιν	 πρ	ς τ	 π	ρτ	καλύ με την
υλική τ	υς πυκν�τητα τ	 ενεργ	-
π	ι	ύν υψών	ντας τη !�ρμα απ�
τ	ν �ώρ	 στ	 περίγραμμα. Φαιν	-
μενικά τ	 σ�έδι	 κυριαρ�εί σ’ αυ-
τά τα τελευταία έργα. 

Eίναι κε!άλια αγαλμάτων, natu-
res mortes, αυτ	πρ	σωπ	γρα!ίες.
Δ	υλειά εργαστηρί	υ. ΄H κατάλη-
"η σ’ ένα σύστημα. ΄H τ	π	θέτηση
των μ	ρ!ών στη σύνθεση, καθ	ρι-
στική για την αρμ	νική διαίρεση
τ	υ �ώρ	υ και την καταν	μή της
	πτικής αντίληψης. 

T	 �ρώμα, περι	ρισμέν	 στ	 ί-
�ν	ς και εν τ	ύτ	ις ως συγκέ-
ντρωση ενέργειας να ε"ισώνεται
με την πλαστικ�τητα της !�ρμας
και τη διά�υση τ	υ !ωτ�ς. T	 �ρώ-
μα πρ	τείνει τη δράση τ	υ σ�εδί-
	υ πρ	ς τ	 !ως.

O Παπαλ	υκάς εκλέγεται καθη-
γητής της �ωγρα!ικής στη Σ�	λή
Kαλών Tε�νών μ�λις τ	 1956. T	
1957 πεθαίνει. Λ	γαριά�ω τι τρ	πή
μπ	ρεί να εί�ε πάρει η τέ�νη της
νεώτερης γενιάς, αν στην εκκίνη-
σή της εί�ε α!ετηρία τ	υς δικ	ύς
τ	υ πρ	�ληματισμ	ύς.
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Θάλασσα Σαλαμίνας, 1926. Λάδι σε �αρτ	νι, 50X57 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

Nεκρή �ύση με α�λάδια, 1953. Λάδι σε μ�υσαμά, 25X44 εκ. Συλλ�γή Eθνικής Tράπε�ας.
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Oι τ�ι��γρα	ίες της Aμ	ισσας
H εικ�ν�γρά
ηση της Mητρ�π�λης, καταστρέ
εται απ� την υγρασία και την έλλειψη συντήρησης

Tης Mαρίνας Λαμπράκη-Πλάκα

Διευθύντριας της Eθνικής Πινακ�θήκης,
καθηγήτριας της Iστ�ρίας της Tέ�νης

H MHTPOΠOΛH της Aμ�ισσας εί-
ναι ένας νε��υ�αντιν�ς να�ς
σταυρ�ειδ�ύς τύπ�υ με τρ�ύλλ�,
π�υ �τίστηκε τ�ν πρ�ηγ�ύμεν� αι-
ώνα (1868). Tα πλάγια διαμερίσμα-
τα της δυτικής πλευράς τ�υ να�ύ
και η στ�ά τ�υ πρ�πύλ�υ υπ�στη-
ρί��υν ένα υπερώ�. T� εικ�ν�γρα-
�ικ� πρ�γραμμα τ�υ να�ύ παρακ�-
λ�υθεί την παράδ�ση με κάπ�ια ε-
λευθερία. O κύκλ�ς των ε�ρτών
αρ�ί�ει απ� τ�ν Eυαγγελισμ�, π�υ
εικ�νί�εται μ�ιρασμέν�ς στ�υς
δύ� ακραί�υς μετωπικ�ύς τ�ί��υς
της Πρ�θεσης και τ�υ Διακ�νικ�ύ.
Eνας δεύτερ�ς Eυαγγελισμ�ς �ω-
γρα�ίστηκε αντίκρυ ακρι�ώς απ�
τ�ν πρώτ�, στ�υς δυτικ�ύς τ�ί-
��υς της εγκάρσιας κεραίας τ�υ
σταυρ�ύ. 

O ευαγγελικ�ς κύκλ�ς συνε�ί�ε-
ται στην καμάρα της ν�τιας κεραί-
ας, �π�υ η Γέννηση ανικρύ�ει τη
Bάπτιση και στη ��ρεια καμάρα, �-
π�υ η Bαϊ���ρ�ς, αντι�άλλεται
στην Eγερση τ�υ Λα�άρ�υ. Στ� ��-
ρει� τ�ί�� τ�υ εγκαρσί�υ κλίτ�υς
έ�ει απ�μείνει μισ��ωγρα�ισμένη
η Eπίσκεψη. Στην καμάρα τ�υ κυ-
ρίως να�ύ αναπτύσσ�νται σ’ αντι-
κρυστά πάντα �εύγη, έ'ι σκηνές α-
π� τα Πάθη τ�υ Xριστ�ύ. Mπαίν�-
ντας απ� τα δυτικά, συναντ�ύμε
συνταιριασμένες τη Mαστίγωση με
τη Σταύρωση, την Πρ�δ�σία με την
Aπ�καθήλωση και τ�ν Nιπτήρα με
την Ψηλά�ηση.

Mνημειακή �ωγρα
ική

Στ� δυτικ� τ�ί�� πάνω απ� την
κυρία πύλη τ�υ να�ύ � Παπαλ�υ-
κάς �ωγρά�ισε την K�ίμηση της
Θε�τ�κ�υ, σύμ�ωνα με την παρα-
δ�σιακή θέση της σκηνής αυτής.
Στ�ν τρ�ύλ� � Παντ�κράτ�ρας
δ�ρυ��ρείται απ� �κτώ στηθάρια,
π�υ εικ�νί��υν τη Θε�τ�κ�, τ�ν
Aγι� Iωάννη τ�ν Πρ�δρ�μ�, δύ�
Aρ�αγγέλ�υς και ανάμεσά τ�υς
τέσσερα Σερα�είμ. Xαμηλ�τερα,
ανάμεσα στα παράθυρα τ�υ
τρ�ύλλ�υ, εικ�νί��νται �ρθι�ι �-
κτώ Πρ��ήτες. 

Στα λ��ία έ��υν �ωγρα�ιστεί �ι
τέσσερις Eυαγγελιστές. Στην αψί-
δα τ�υ ιερ�ύ κυριαρ�εί η μνημεια-
κή μ�ρ�ή της Πλατυτέρας, ενώ
στην καμάρα τ�υ Iερ�ύ Bήματ�ς
εικ�νί��νται αντικρυστά τέσσερις
σκηνές με απ�καλυπτικ� �αρα-
κτήρα: η Mεταμ�ρ�ωση, η Aνά-
σταση (η Eις Aδ�υ Kάθ�δ�ς), η
Πεντηκ�στή και η Aνάληψη, π�υ
έ��υν σήμερα �λ�σ�ερώς κατα-
στρα�εί απ� την υγρασία και την
πλημμελή συντήρηση.

Στ� τύμπαν� πάνω απ� την κ�γ-

�η της Πρ�θεσης εικ�νί�εται �
Παλαι�ς των Hμερών και στην α-
ντίστ�ι�η θέση τ�υ Διακ�νικ�ύ �ι
Tρεις Παίδες εν Kαμίνω. Στις κα-
μάρες της Πρ�θεσης και τ�υ Δια-
κανικ�ύ έ��υν παρασταθεί δύ�
θαύματα, η Iαση τ�υ Tυ�λ�ύ και η
Iαση τ�υ Παραλυτικ�ύ, αντίστ�ι-
�α. Tέλ�ς, πάνω στην καμάρα π�υ
καλύπτει δυτικά τ�ν γυναικωνίτη,
� Παπαλ�υκάς παρέστησε την
Eτ�ιμασία τ�υ Θρ�ν�υ, ανάμεσα
σε δυ� αγγέλ�υς π�υ σαλπί��υν
τη Δευτέρα Παρ�υσία. Στις άντυ-
γες των τ�'ων �ωγρά�ισε μεμ�-
νωμένες μ�ρ�ές απ� Aρ�αγγέ-
λ�υς, Στρατιωτικ�ύς Aγί�υς και
Aπ�στ�λ�υς.

Π�ικιλία συνθέσεων

Tα υπ�λ�ιπα μέρη τ�υ να�ύ κα-
λύπτ�νται απ� μια π�ικιλία διακ�-
σμητικών μ�τί�ων, �π�υ η �αντα-
σία τ�υ τε�νίτη ελευθερώνει τ�υς
θησαυρ�ύς της κι �π�υ 'ανα�ω-
ντανεύει δρ�σερή η λαϊκή παρά-
δ�ση. 

O ρ�λ�ς τ�υς είναι π�λλαπλ�ς:
να τ�νίσ�υν πρώτα απ’ �λα την τε-

Πρ�σ�έδια για τέσσερις σκηνές π�υ κ�σμ�ύν καμάρα εγκάρσι�υ κλίτ�υς (Συλλ�γή Mαρ. Λαμπράκη - Πλάκα).

Πρ�σ�έδι� για τ�ν Aγγελ� τ�υ Eυαγγελισμ�ύ στη Mητρ�π�λη της Aμ�ισσας.
(Συλλ�γή: Mαρ. Λαμπράκη-Πλάκα).



κτ�νική άρθρωση των δια��ρων
επι�ανειών, να ε'άρ�υν τη μ�ρ�ή
και τη λειτ�υργία τ�υς. Tα διακ�-
σμητικά μ�τί�α ανταπ�κρίν�νται
κάθε ��ρά στην κλίμακα τ�υ �ώ-
ρ�υ π�υ διακ�σμ�ύν και υλ�π�ι-
�ύν τη μυστική ιεραρ�ία των αρ�ι-
τεκτ�νικών στ�ι�είων και των με-
ρών τ�υ να�ύ. 

Tέλ�ς, τα π�λυ�ωνικά �ρωματι-
κά τ�υς σ�ήματα συντ�νί��υν την
αρμ�νική κλίμακα �λης της διακ�-
σμησης και �υθί��υν τ�ν πιστ� σ’
ένα παραδείσι� κ�σμ�, π�υ μ�ιά-
�ει να �γαίνει απ� τη ν�σταλγία
των πρώτων �υ�αντινών ναών της
Pα�έννας.

O Παπαλ�υκάς δεν πρ�σπάθησε
να καιν�τ�μήσει εισάγ�ντας νέ-
�υς εικ�ν�γρα�ικ�ύς τύπ�υς. Oι
περισσ�τερες συνθέσεις τ�υ ανά-
γ�νται σ’ ένα συγκεκριμέν� πρ�-
τυπ� ή σ’ ένα κ�ιν� τύπ�. 

Στ�ν πρώτ� Eυαγγελισμ� λ�γ�υ
�άρη, � �ρμητικ�ς Aγγελ�ς με τα
στρ��ιλι��μενα ιμάτια και η Πανα-
γία π�υ κάθεται σε «ανακλιντή-
ρι�» με κυκλικ� ερεισίνωτ� και,
αι�νιδιασμένη, κλίνει σεμν�πρεπα
τ� κε�άλι κι ανασηκώνει τ� δε'ί
�έρι, απ�καλύπτ�ντας την παλάμη
της, καθώς και τα ελα�ρά κτίρια
τ�υ �άθ�υς με τα 'ετυλιγμένα υ-
�άσματα, 'ανα�ρίσκ�νται στην ί-
δια θέση στ�ν Xριστ� της Bέρ�ιας
(αρ�ές τ�υ 14�υ αι.) και σε π�λλές
άλλες εκκλησίες και ��ρητές ει-
κ�νες.

H Πρ�δ�σία και η Aπ�καθήλωση
παρακ�λ�υθ�ύν απ� κ�ντά τις α-
νάλ�γες μετα�υ�αντινές συνθέ-
σεις π�υ � Παπαλ�υκάς εί�ε αντι-
γράψει στ� Kαθ�λικ� της M�νής
Δι�νυσί�υ κατά τη διαμ�νή τ�υ
στ� Aγι�ν Oρ�ς. Aπ� την ίδια εκ-
κλησία τ�υ Oρ�υς εμπνέ�νται επί-
σης η Γέννηση, η Eγερση τ�υ Λα-
�άρ�υ και η Mαστίγωση. 

O Nιπτήρας αντλεί τη σύνθεσή
τ�υ απ� την αντίστ�ι�η σκηνή
στ�ν Oσι� Λ�υκά, ενώ η Ψηλά�η-
ση απλ�π�ιεί τ� συνθετικ� σ�ήμα
π�υ �ρίσκ�υμε στην ανάλ�γη πα-
ράσταση της Περι�λέπτ�υ στ�
Mυστρά. 

O Παντ�κράτ�ρας ερμηνεύει ε-
λεύθερα τ�ν αυστηρ� κριτή τ�υ
Δα�νι�ύ. Πι� απ�μακρυσμένη απ�
συγκεκριμένα πρ�τυπα, αλλά πά-
ντα κ�ντά στη �υ�αντινή τυπ�λ�-
γία, είναι η νεανική Πλατυτέρα.
Kατά πρ���ρική μαρτυρία τ�υ
Στρατή Δ�ύκα, στεν�ύ �ίλ�υ και
μελετητή τ�υ Παπαλ�υκά, � �ω-
γρά��ς έδωσε στη Θε�τ�κ� τα
�αρακτηριστικά της αδελ�ής τ�υ
Eυσταθίας, π�υ εί�ε πεθάνει τ�τε
π�λύ νέα. Ωστ�σ�, η πνευματική
αναγωγή δεν επιτρέπει κανένα
συσ�ετισμ� της μ�ρ�ής σε συγκε-
κριμέν� πρ�τυπ�.

M�ρ
�λ�γία 
και τε�νική

Στις τ�ι��γρα�ίες της Aμ�ισσας
� Παπαλ�υκάς παρακ�λ�υθεί την
παράδ�ση στ�υς εικ�ν�γρα�ι-
κ�ύς τύπ�υς, αλλά καιν�τ�μεί ρι-
��σπαστικά στην τε�νική, την ερ-

μηνεία της ��ρμας, τ�υ �ρώμα-
τ�ς, τ�υ �ωτ�ς και στην �ργάνω-
ση των συνθέσεών τ�υ. Tα αντί-
γρα�α ψη�ιδωτών π�υ εί�ε επι-
�ειρήσει στ� Aγι�ν Oρ�ς και στ�ν
Oσι� Λ�υκά �ανέρωναν την πρ�-
θεσή τ�υ να �ικει�π�ιηθεί τα δι-
δάγματα της μνημειακής �υ�αντι-
νής τέ�νης, π�υ πειθαρ�εί στις
δύ� διαστάσεις τ�υ �ώρ�υ, σέ�ε-
ται τις επι�άνειες π�υ διακ�σμεί,

υπ�τάσσει τις συνθέσεις της σε
μια ρυθμική γεωμετρική ��ύληση,
��ρτί�ει τη γραμμή και τ� �ρώμα
με εκ�ραστική ένταση και δημι-
�υργεί μια γλώσσα απλή, άμεση
και δραστική, π�υ ανταπ�κρίνεται
στην υψηλή πνευματικ�τητα των
θεμάτων της.

Στα αντίγρα�α αυτά � �ωγρά��ς
μετα�ρά�ει τη �υ�αντινή τε�νική
σ’ ένα απλ�π�ιημέν� �ωγρα�ικ�

σύστημα· τα επάλληλα στρώματα
�ρωμάτων με τ�υς πρ�πλασμ�ύς,
σαρκώματα, αν�ίγματα, λάμματα,
ψιμμιθιές, παρα�ωρ�ύν τη θέση
τ�υς σ’ ένα παρατακτικ� �ρωματι-
κ� σύστημα, �π�υ λειτ�υργ�ύν τα
γνωστά απ� τ� λ�ιπ� έργ� τ�υ �ω-
γρά��υ �εύγη των θερμών και ψυ-
�ρών τ�νων π�υ απ�δίδ�υν τ�
«�ως» και τη «σκιά». H εικ�ν�γρά-
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O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς στη Mητρ�π�λη της Aμ�ισσας πλάι στ� «ανθί��λ�ν» με τ�ν Aγγελ� τ�υ Eυαγγελισμ�ύ. (Συλλ�γή:
Mαρ. Λαμπράκη-Πλάκα).



�ηση της Aμ�ισσας �ανερώνει ω-
στ�σ� έναν πι� σύνθετ� πρ��λη-
ματισμ�.

«H �ωγρα�ική διαίρεση των επι-
�ανειών» �αίνεται να στάθηκε τ�
πρώτ� μέλημα τ�υ �ωγρά��υ εδώ.
H ανάγκη να σε�αστεί και να τ�νί-
σει την αρ�ιτεκτ�νική άρθρωση
των επι�ανειών ε'ηγεί τις ευτυ-
�είς καιν�τ�μίες τ�υ σ’ αυτ�ν τ�ν
τ�μέα και ερμηνεύει τη συνθετική
εν�τητα τ�υ συν�λ�υ. Oι �λ�σω-
μ�ι άγι�ι στις άντυγες των τ�'ων
και στις εγκάρσιες ενισ�υτικές �ώ-
νες της καμάρας �ωρί��υν τις �ω-
γρα�ικές συνθέσεις και αισθητ�-

π�ι�ύν τ�ν στηρικτικ� ρ�λ� τ�υ
αρ�ιτεκτ�νικ�ύ μέλ�υς.

Στις αντικριστές συνθέσεις π�υ
κ�σμ�ύν τις καμάρες � Παπαλ�υ-
κάς εγκαταλείπει την παραδ�σια-
κή διαίρεση των δυ� σκηνών με
�ώνες και εν�π�ιεί τ�ν �ωγρα�ικ�
�ώρ� των δυ� παραστάσεων με τ�
�αθύ μπλε τ�υ �υραν�ύ π�υ τις
σκέπει. 

Mε τ� εύρημα αυτ� τ�νί�ει τη
δ�μική σημασία τ�υ ημικυλινδρι-
κ�ύ θ�λ�υ. T� �πτικ� �άρ�ς συ-
γκεντρώνεται στις γεννήσεις της
καμάρας, εκεί �π�υ ασκ�ύνται �ι
πλευρικές ωθήσεις και ελα�ρώνει
πρ�ς τα πάνω με τ� �αθυγάλα��

τ�υ �υραν�ύ, εκεί �π�υ �ι ωθή-
σεις είναι μειωμένες.

H εν�π�ίηση τ�υ �ωγρα�ικ�ύ
�ώρ�υ επέ�αλε στ�ν �ωγρά�� να
αντιμετωπίσει τις δυ� σκηνές σαν
μια ενιαία σύνθεση. Eτσι, ε'ηγεί-
ται η σύ�ευ'η της Mαστίγωσης με
τη Σταύρωση: H �ικ�ν�μία των
δυ� συνθέσεων με τα τρία πρ�σω-
πα και τα παράλληλα στ�ι�εία τ�υ
σταυρ�ύ και της κ�λώνας, π�υ υ-
λ�π�ι�ύν και στις δυ� σκηνές τ�ν
ενιαί� κεντρικ� ά'�να, τ�υ επέ-
τρεπαν μια ισ�ρρ�πη συνθετική α-
νάπτυ'η. H π�λυπρ�σωπη, πυρα-
μιδωτή σύνθεση της Πρ�δ�σίας ι-
σ�σταθμί�εται με την π�λυπρ�σω-
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Συνέ�εια απ� την 25η σελίδα

Eυαγγελισμ�ς, Mητρ�π�λη Aμ�ισσας, 1932. Tμήμα τ�ι��γρα�ίας τ�υ ανατ�λικ�ύ κλίτ�υς.

H K�ίμησις της
Θε�τ�κ�υ, Mη-

τρ�π�λη
Aμ�ισσας,

1932. T�ι��-
γρα�ία δυτι-

κ�ύ τ�ί��υ τ�υ
να�ύ.

Tμήμα μακέτας
για την εικ�ν�-

γρά�ηση της
Mητρ�π�λης

Aμ�ισσας,
1927. Tέμπερα,

50x70 εκατ.
Iδιωτική συλ-

λ�γή.
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πη πυραμιδωτή �ργάνωση της
Aπ�καθήλωσης, ενώ ανάλ�γ�ι λ�-
γ�ι ερμηνεύ�υν τη σύ�ευ'η τ�υ
Nιπτήρα με την Ψηλά�ηση. Kαι
στις δυ� συνθέσεις δυ� �μάδες
πρ�σώπων διατάσσ�νται γύρω α-
π� έναν κεντρικ� ά'�να, π�υ αι-
σθητ�π�ι�ύν αντίστ�ι�α �ι μ�ρ-
�ές τ�υ Πέτρ�υ και τ�υ Xριστ�ύ.

Tα �ικ�δ�μήματα τ�υ �άθ�υς α-
πη��ύν και τ�νί��υν αυτή τη σύ-
ντα'η. H συν�λική θέα της δυτικής
καμάρας �ανερώνει με π�ια �ρ�-
ντίδα � Παπαλ�υκάς πλαισίωσε τις
δύ� μεσαίες π�λυπρ�σωπες συν-
θέσεις (Πρ�δ�σία, Aπ�καθήλωση)
με τα δύ� άλλα �εύγη απ� �λιγ�-
πρ�σωπες και ελα�ρ�τερες συν-
θέσεις, π�υ παρα�ωρ�ύν ευρύτε-
ρη θέση στ� μπλε τ�υ �υραν�ύ.

Συνθετική λύση

Στη ν�τια καμάρα τ�υ εγκάρσι�υ
κλίτ�υς η παραδ�σιακή σύ�ευ'η
της Γέννησης και της Bάπτισης
�ρίσκει μια ευτυ�ή συνθετική λύ-
ση. O ά'�νας π�υ �ρί�ει τ� ανέ-
σπερ� �ως τ�υ άστρ�υ της Γέννη-
σης πρ�εκτείνεται και συναντά
τ�ν ά'�να τ�υ �ωτ�ς π�υ εκπ�-
ρεύεται απ� τ� Aγι� Πνεύμα στη
Bάπτιση. 

O �ώρ�ς π�υ α�ήν�υν ελεύθερ�
�ι �ρα�ώδεις ��θες τ�υ I�ρδάνη,
πληρώνεται απ� τ� �ρ�ς τ�υ σπη-
λαί�υ της Γέννησης. Aνάλ�γες
συνθετικές λύσεις πρ�τείν�υν η
Bαϊ���ρ�ς και η Eγερση τ�υ Λα-
�άρ�υ στη ��ρεια κάμαρα. H εν�-
τητα τ�υ �ωγρα�ικ�ύ �ώρ�υ είναι

ακ�μη πι� τ�νισμένη στη διακ�-
σμηση της καμάρας τ�υ Iερ�ύ: η
κυκλική ακτινωτή δ�'α της Aνά-
στασης αντισταθμί�ει τη δ�'α της
Mεταμ�ρ�ωσης, ενώ τα στ�ι�εία
της Πεντηκ�στής και της Aνάλη-
ψης �ρίσκ�νται σε τέλεια ρυθμική
ανταπ�κριση.

Παρά την π�ικιλία των πρ�τύ-
πων και παρά τη σ�ετική δια��ρά
ύ��υς π�υ παρατηρ�ύμε απ� σκη-
νή σε σκηνή, � Παπαλ�υκάς κα-
τ�ρθωσε να επι�άλει την εντύπω-
ση μιας εν�τητας, π�υ στηρί�εται
και σε εικ�ν�γρα�ικά και σε στυλι-
στικά στ�ι�εία. Oι περισσ�τερες
σκηνές τ�υ 'ετυλίγ�νται μπρ�στά
σ’ ένα σκην�γρα�ικ� πλαίσι� απ�
ελα�ρά �ικ�δ�μήματα, κρημνώδη
�ρη, δέντρα κ.λπ., π�υ παραπέ-
μπ�υν σε παλαι�λ�γεια πρ�τυπα.

Oι διά��ρες συνθέσεις εμπνέ�-
νται κι απ� τις δύ� «σ��λές» της
�ωγρα�ικής των Παλαι�λ�γων· αλ-
λ�ύ �ρίσκ�υμε τ� «δραματικ�» ε-
νεργητικ� ύ��ς της λεγ�μενης
«Mακεδ�νικής» σ��λής, αλλ�ύ τ�
ήρεμ� και συγκρατημέν� ύ��ς
της παραδ�σιακής σ��λής της
πρωτεύ�υσας. 

Oι ασκητικές, ψιλ�λιγνες, νευ-
ρώδεις, λίγ� μανιεριστικές μ�ρ-
�ές, η περίτε�νη κρυσταλλική
πτυ��λ�γία, τ� γωνιώδες, αι�μηρ�
σ�έδι� είναι κ�ινά γνωρίσματα �-
λων των συνθέσεων. Tέλ�ς, η ι-
σ�υρή άρθρωση των �ωγρα�ικών
επι�ανειών, η αρ�ιτεκτ�νική των
συνθέσεων και η �ρωματική εν�-
τητα υπ�τάσσ�υν τ� έργ� σ’ ένα
κ�ιν� πνεύμα.
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O ΣΠYPOΣ Παπαλ�υκάς ά�ησε πίσω
τ�υ σημαντικ�τατ� έργ�. Θεματ��ύ-
λακας τ�υ η κ�ρη τ�υ Mίνα, �ωγρά-
��ς και η ίδια, παρ�τι δεν άσκησε
π�τέ τη �ωγρα�ική. E�ει τελειώσει
την Aνώτατη Σ��λή Kαλών Tε�νών
τ�σ� τ� τμήμα της �ωγρα�ικής �σ�
και τ� θεωρητικ� κι εργάστηκε ως
καθηγήτρια τ�υ σ�εδί�υ στη Σ��λή
Δ�#ιάδη και για κάπ�ι� διάστημα στ�
Δημ�σι�. Δ�ύλευε σκληρά απ� π�λύ
μικρή ηλικία, �ωρίς να επαναπαύεται
στ� έργ� τ�υ πατέρα της, στ� �π�ί�
άλλωστε α��σιώθηκε μετά τ� θάνα-
τ� τ�υ. Σ’ αυτήν ��είλεται η έκθεση
π�υ πραγματ�π�ιήθηκε τ� 1960 στη
Σ��λή Δ�#ιάδη, η αναδρ�μική π�υ έ-
γινε τ� 1976 στην Eθνική Πινακ�θή-
κη και η μετέπειτα στην Πινακ�θήκη
τ�υ Δήμ�υ Aθηναίων. 

H Mίνα Παπαλ�υκά έ�ησε σε ένα ά-
κρως καλλιτε�νικ� περι$άλλ�ν. Θεί-
�ς της ήταν � Φώτης K�ντ�γλ�υ και
ν�ν�ς της � Δημήτρης Πικιώνης. Mε-
γάλωσε ως λατρευτή τ�υ πατέρα της
αλλά και �λης της πνευματικής και
καλλιτε�νικής παρέας τ�υ, π�υ ε-

κτ�ς απ� τ�υς Πικιώνη και K�ντ�-
γλ�υ περιλάμ$ανε: τ� Στρατή Δ�ύ-
κα, τ� Xατ�ηκυριάκ�–Γκίκα, τ�ν Kώ-
στα Bάρναλη, τ�ν νε�τερ� Nίκ� Γα-
$ριήλ Πεντ�ίκη κα. Σπ�ύδασε �ωγρα-
�ική, γιατί $ίωσε κι αγάπησε τ� έργ�
τ�υ πατέρα της, αν και � ίδι�ς �σ�
και � Πικιώνης την πρ�έτρεπαν να
γίνει αρ�ιτέκτων. Mεγάλωσε στην
περι��ή Kυπριάδ�υ �π�υ $ρισκ�ταν
τ� σπίτι και εργαστήρι τ�υ πατέρα
της, κτισμέν� απ� τ�ν Πικιώνη. O
Παντελής Πρε$ελάκης πρώτα σ’ ε-
κείνη εί�ε ανακ�ινώσει την εκλ�γή
τ�υ πατέρα της ως καθηγητή στην
Aνώτατη Σ��λή Kαλών Tε�νών. O
λ�γ�ς; Συγκαταλεγ�ταν κι εκείνη α-
νάμεσα στ�υς μαθητές τ�υ, α��ύ ή-
δη ήταν δευτερ�ετής ��ιτήτρια...

— Tι θυμάστε σήμερα απ τ�ν
πατέρα σας;

«Eίναι π�λύ δύσκ�λ� να μιλήσω
για Eκείν�ν, εί�ε π�λλές αρετές και
ίσως θεωρηθώ υπερ$�λική. Oμως, �-
σ�ι τ�ν γνώρισαν απ� κ�ντά με κατα-
λα$αίν�υν. Σαν άνθρωπ�ς ήταν ειλι-
κρινής, �εστ�ς κι αυτή τη �εστασιά

τη μετέδιδε και στ�υς άλλ�υς. T�υ
άρεσε π�λύ να τα#ιδεύει. Hταν τί-
μι�ς και τρυ�ερ�ς, έδινε απλ��ερα
την αγάπη τ�υ σ’ �σ�υς τ�ν πλησία-
�αν· ήταν δραστήρι�ς και αισι�δ�-
#�ς, καλ�ς �ικ�γενειάρ�ης, πρ�στα-
τευτικ�ς για μένα και τη μητέρα μ�υ.
Yπήρ#ε πάντα τίμι�ς τ�σ� ως πρ�ς
τ�ν εαυτ� τ�υ �σ� και απέναντι των
άλλων. H κριτική τ�υ ήταν πάντα γ�-
νιμη δεν απέρριπτε εύκ�λα τη δ�υ-
λειά των άλλων. Aντίθετα, ανακάλυ-
πτε πάντα τα θετικά στ�ι�εία τ�υς, κι
έπειτα πρ�σπαθ�ύσε να δι�ρθώσει
π�λύ διακριτικά τα λάθη τ�υς. Π�λ-
λές ��ρές θυσία�ε την πρ�σωπική
τ�υ πρ�$�λή για να πρ�$άλλει τ� έρ-
γ� άλλων». 

— Π�ια ήταν η καθημεριντητα
τ�υ καλλιτέ�νη;

«Σαν καλλιτέ�νης υπήρ#ε π�λύ
παραγωγικ�ς. H �ωή τ�υ ήταν η δ�υ-
λειά τ�υ. Eρευν�ύσε συνέ�εια, στα-
ματ�ύσε μ�ν� �ταν κατακτ�ύσε την
τελει�τητα στ� έργ� τ�υ. Eνα θέμα
μπ�ρ�ύσε να τ� δ�υλέψει π�λλές
��ρές, κάθε ��ρά με καιν�ύργια τε-

�ν�τρ�πία, �πως μπ�ρεί να διαπι-
στώσει � �π�ι�σδήπ�τε θεατής τ�υ
έργ�υ τ�υ. H τέ�νη τ�υ ήταν ιερή κι
έκανε κάθε θυσία γι’ αυτήν. Zωγρά-
�ι�ε συνε�ώς· ακ�μη και την ώρα
π�υ τηλε�ων�ύσε πάντα έ$ρισκε έ-
να �αρτί για να σ�εδιάσει...Kάπ�τε
μ�υ είπε �τι η δ�υλειά τ�υ αντιστ�ι-
��ύσε με αυτήν πενήντα άλλων καλ-
λιτε�νών». 

— Π�ια ήταν η σ�έση τ�υ με τη
�υ�αντινή τέ�νη;

«O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς υπήρ#ε
πάντα απλ�ς, ��ι μ�ν� λ�γω �αρα-
κτήρα αλλά αυτ� εί�ε να κάνει και με
τη �ιλ�σ��ική τ�υ κατάρτιση. O �ρι-
στιανισμ�ς δεν ήταν γι’ αυτ�ν απλή
θεωρία· ήταν $ίωμα �ωής. Γι’ αυτ� τ�
λ�γ� άλλωστε η $υ�αντινή τέ�νη έγι-
νε στα �έρια τ�υ καθημερινή έκ�ρα-
ση. Kι ακ�μη, η αγάπη για τ�ν συνάν-
θρωπ� ήταν μεγάλη, κάθε νέ� επί-
τευγμά τ�υ στη �ωγρα�ική ή τη �ι-
λ�σ��ία ήθελε να τ� μεταδώσει για
να τ� γνωρίσ�υν και να τ� �αρ�ύν �ι
άλλ�ι, κυρίως �ι νέ�ι π�υ τ�σ� π�λύ
αγαπ�ύσε».

O άνθρωπ�ς Παπαλ�υκάς
O σπ�υδαί�ς δημι�υργ�ς, δάσκαλ�ς και πατέρας, �πως τ�ν θυμάται η κ�ρη τ�υ Mίνα Παπαλ�υκά

O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς (αριστερά) και � Δημήτρης Πικιώνης μα�ί με τα
παιδιά τ�υς.

O Σπύρ�ς Παπαλ�υκάς με τη γυναίκα τ�υ Oλγα, την κ�ρη τ�υ Mίνα και τη μεγαλύτερη α-
δελ�ή τ�υ Eιρήνη, η �π�ία ανέθρεψε τα παιδιά μετά τ� θάνατ� τ�υ πατέρα, α��ύ η μητέ-
ρα αναγκάστηκε να εργαστεί...
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— Λέγεται, τι � πατέρας σας
υπήρ�ε π�λύ καλς δάσκαλ�ς...

«Δίδα#ε εννέα �ρ�νια ελεύθερ�
σ�έδι� στην Aρ�ιτεκτ�νική Σ��λή
τ�υ E.M. Π., άρα έ$γαλε τ�υλά�ιστ�ν
δύ� γενιές αρ�ιτεκτ�νων και ένα
�ρ�ν� �ωγρα�ική στην AΣKT. Aγα-
π�ύσε π�λύ τ�υς νέ�υς κι ήθελε να
τ�υς μεταδώσει �σα γνώρι�ε. Oταν
αρρώστησε, �λ�ι τ�ν συμ$�υλεύαμε
να μην συνε�ίσει να εργά�εται. Kά-
π�τε, απαντώντας στις παρακλήσεις
μ�υ, μ�ύ είπε: «Kαι τ� απ�θεμα π�υ
έ�ω παιδί μ�υ τι να τ� κάνω; Nα τ�
πάρω στ�ν τά�� μ�υ;». Hταν ε#αιρε-
τικ�ς �ωγρά��ς και καλ�ς δάσκα-
λ�ς. Πρ�σπαθ�ύσε να μεταδώσει
στα παιδιά την αγάπη τ�υ για τη �ωή
και την τέ�νη. E#αιρετικά �ωτισμέ-
ν�ς άνθρωπ�ς υπ�στήρι�ε τα αιτή-
ματα των σπ�υδαστών σε μια περί�-
δ� δύσκ�λη και καταπιεστική». 

— Πώς και έμεινε ένα τσ�
σπ�υδαί� έργ� σ�ετικά άγνωστ�;

«Δεν τ�υ άρεσε να δεί�νει τα έργα
τ�υ, γι’ αυτ� άλλωστε και δεν επε-
δίωκε να κάνει εκθέσεις. Eνδια�ερ�-
ταν �μως να συμμετέ�ει σε δι�ργα-
νώσεις στ� ε#ωτερικ�. Aλλωστε, συ-
�νά �άρι�ε τα έργα τ�υ, απέ�ευγε �-
μως να τα π�υλήσει. Aγαπ�ύσε τα

έργα σαν παιδιά τ�υ κι αρνι�ταν να
τα απ��ωριστεί. Σ’ αυτ� τ�ν εί�ε
$�ηθήσει και η μητέρα μ�υ. Δεν ��ύ-
σαμε άλλωστε απ� τη �ωγρα�ική
τ�υ. Πρ�τιμ�ύσε να κάνει δυ� και
τρεις δια��ρετικές δ�υλειές για να
�ήσ�υμε, απ� τ� να π�υλά έργα τ�υ.
Συ�νά μ�υ έλεγε: «H τέ�νη �ταν γί-
νει εμπ�ρι� παύει να είναι τέ�νη».
Eτσι, �ταν πέθανε, $ρέθηκα μπρ�-
στά σε ένα τεράστι� έργ� π�υ δεν ή-
#ερα πώς να τ� μετα�ειριστώ. Π�ύ-
λησα ελά�ιστα έργα, ακ�λ�υθώντας
τ� παράδειγμά τ�υ. Σήμερα, τα έργα
$ρίσκ�νται στην Eθνική Πινακ�θήκη
και θα τα δωρήσω εκεί, ε��σ�ν δημι-
�υργηθεί μ�νιμη αίθ�υσα π�υ θα �έ-
ρει τα �ν�ματα των γ�νιών μ�υ:
«Σπύρ�ς και Oλγα Παπαλ�υκά». 

— Tι ήταν αυτ π�υ τ�ν �αρα-
κτήρι�ε;

«H έρευνα και � συνε�ής πειραμα-
τισμ�ς. Δ�ύλευε τ� ίδι� έργ� με δια-
��ρετικές τε�ν�τρ�πίες. Aπε�θαν�-
ταν την επανάληψη και την αντιγρα-
�ή τ�υ εαυτ�ύ τ�υ. Aυτ� άλλωστε
δίδασκε τ�σ� σε μένα �σ� και στ�υς
μαθητές τ�υ. Πρ�έ$λεπε �τι η τέ�νη
θα ε#ελισσ�ταν δια��ρετικά γι’ αυτ�
πειραματι��ταν συνε�ώς. Δεν έμενε
π�τέ σε ένα στυλ π�υ θεωρ�ύσε �τι
τ�υ πήγαινε ή ήταν εμπ�ρικ�».

ΠEΓKY KOYNENAKH

«O καλλιτέ�νης είναι δημι-
�υργς πως και η #ύσις και
ττες έ�ει τ� δικαίωμα να
μακραίνη ή να κ�νταίνη τα
σ�ήματα τ�υ έργ�υ, αρκεί
μ�νά�α να έ��υν λα την α-
νταπκριση τ�υ ενς με τ�
άλλ�· αυτ �λέπ�υμε επάνω
στ�υς Bυ�αντιν�ύς, στ�ν
Γκρέκ� (...) και σε κάθε μεγά-
λη τέ�νη...». 

«Mια απάντηση τ�υ �ωγρά-
#�υ Παπαλ�υκά». E#. Tα-
�υδρμ�ς, B�ρ. Eλλά-δ�ς, 6
και 7 Iαν. 1925.

Eνα απ� τα κύρια !αρακτηριστικά τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά ήταν � πειραματισμ�ς πάνω στ� ίδι� θέμα με δια��ρετικές τε-
!ν�τρ�πίες. Πάνω, Kα�ενεί� Mυτιλήνης I, 1925, λάσι σε !αρτ�νι. 49X57 εκ. Iδιωτική συλλ�γή. Kάτω, Kα�ενεί� στη Mυτιλήνη
II, 1929. Λάδι σε μ�υσαμά 100X121 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.
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Aπαιτητικ�ς και ευαίσθητ�ς
O μαθητής Δημήτρης

Mυταράς αναέρεται

στ� δάσκαλ� Σπύρ�

Παπαλ�υκά

T�υ Δημήτρη Mυταρά

Zωγρά��υ

E��υν περάσει π�λλά �ρνια απ
τ� θάνατ� τ�υ Σπύρ�υ Παπαλ�υκά.
T� έργ� τ�υ έ�ει αναλυθεί, έ�ει τα-
�ιν�μηθεί �ρ�ν�λ�γικά, �ι �ίλ�ι
τ�υ μαρτύρησαν για τ� ήθ�ς τ�υ
καλλιτέ�νη και την π�ιτητα τ�υ
ανθρώπ�υ. T� θέμα έ�ει κλείσει με
σεμντητα, ευπρέπεια και ευσυνει-
δησία, αρετές π�υ τ�υ απέδωσαν
σ�ι τ�ν γνώρισαν απ κ�ντά. O
Παπαλ�υκάς μένει άγνωστ�ς στ�
πλατύ κ�ιν, ίσως επειδή η πρ�σω-
πικτητά τ�υ δεν παρ�υσία!ε γρα-
�ικά στ�ι�εία π�υ να ευν��ύν μια
δημσια πρ�"�λή. T� δίδαγμα π�υ
μας ά�ησε είναι δυσπρσιτ� και
καθαρά !ωγρα�ικ. Σήμερα ένας
μαθητής τ�υ δεν έ�ει τίπ�τα να
πρ�σθέσει και ακμη περισστερ�
να κρίνει και να τ�π�θετήσει. Σαν
δάσκαλ�ς � Παπαλ�υκάς υπήρ�ε
σκληρς, απλυτ�ς, απαιτητικς
και απέραντα ευαίσθητ�ς. Eπειτα
απ τσα �ρνια αντιλαμ"άν�μαι
πσ� λα αυτά είναι αναγκαία για
την επι"ίωση ενς έργ�υ κάτω απ
την ανελέητη επιλ�γή τ�υ �ρν�υ. 

Σήμερα ακμη, μας υπ�"άλλει
πρ�"λήματα τσ� παλιά σ� και η
!ωγρα�ική. Tι είναι εκείν� άραγε
π�υ δίνει μνημειακ �αρακτήρα
στ� έργ� τ�υ, έργ� μικρής "ασικά
επι�άνειας; Πώς �ι αρμ�νικές �α-
ρά�εις στ�ι�εί� καθαρά εγκε�αλι-
κ γίν�νται πνευματικτητα, και
μάλιστα κάτω απ την επίδραση
τ�υ art nouveau, μιας επ��ής π�υ
ά�ησε �θαρτά σημεία στ�ν Παρθέ-
νη και έ�θειρε σ�εδν τελείως τ�
έργ� τ�υ Van Dogen;

Eπίσης, η πίστη και τ� πάθ�ς για
τ� έργ� τ�υ, τ� επίμ�ν� ψά�ιμ�
στις παρυ�ές της �ρμας, η κρυ�ή
σ�έση των αναλ�γιών π�υ δίνει
στυλ στ� έργ� !ωγρα�ικής. H συνι-
σταμένη λων των παραπάνω στ�ι-
�είων στις σωστές τ�υς αναλ�γίες,
μα!ί μ’ αυτν τ�ν α�εδιάλυτ� παρά-
γ�ντα π�υ λέγεται ταλέντ�. 

T� έργ� τ�υ Παπαλ�υκά δεν μέ-
νει απλώς μαρτυρία επ��ής �ύτε α-
π�τελεί αρ�εί� !ωγρα�ικής για τ�ν
μελετητή π�υ θα θελήσει να δει
πώς μετα�έρθηκε � εμπρεσι�νι-
σμς στην Eλλάδα ή πώς η σημει�-
γρα�ία τ�υ Seurat ερμηνεύτηκε
μέσα απ τα ψη�ιδωτά της Pα"έν-
νας και την καθαρτερη "υ!αντινή
παράδ�ση. Eίναι !ωνταν και λα-
μπερ με διαύγεια και ακρί"εια. T�

μάθημά τ�υ πηγαίνει και πι� πέρα
απ την τε�νική και γι’ αυτ είναι
π�λύ λίγ� ε�αρμσιμ�. 

O Παπαλ�υκάς δεν πρ�τρέπει
τρπ� !ωγρα�ικής, αλλά την έρευ-
να σε "άθ�ς. Eίναι ν�μί!ω τ� στ�ι-
�εί� π�υ τ�ν καθιστά κάθε στιγμή
επίκαιρ�.

Kλασικ� κε�άλι, 1955. Λάδι σε μ�υσαμά. 28x25 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

Πρ�τ�μή παιδι�ύ, 1956. Λάδι σε μ�υσαμά, 48x82 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.

Eυ	αριστ�ύμε την «I�νική Tράπε�α»
για την παρα	ώρηση τ�υ �ωτ�γρα�ικ�ύ
υλικ�ύ και των κειμένων τ�υ α�ιερώμα-
τ�ς. Eπίσης, την ιστ�ρικ� Tέ	νης Eιρήνη
Oράτη για την π�λύτιμη συμ��λή της
στην �λ�κλήρωση τ�υ α�ιερώματ�ς

Σημείωση: T� κείμεν� τ�υ Δημήτρη Mυταρά
δημ�σιεύθηκε στ� περι�δικ� «Tα	υδρ�-
μ�ς» τ� 1966.
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Aπ� τα καυσ�καλύ�ια. Aγι�ν Oρ�ς, 1934. Λάδι σε μ�υσαμά. 60x58 εκ. Iδιωτική συλλ�γή.
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