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Η έκθεση είναι χωρισμένη σε πέντε κεφάλαια και περιλαμβάνει το συνολικό έργο
του Α.Κ., δηλαδή πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση του έργου του. Μέσα
από 265 πίνακες, 29 φωτογραφίες, ένα βίντεο και μια κατασκευή θα ανακαλύψεις
στοιχεία της ζωής και του έργου του Α.Κ. Τα κεφάλαια ακολουθούν χρονολογική
σειρά και στο τέλος υπάρχει μια μακέτα του σπιτιού μέσα στο οποίο κλείστηκε και
πέθανε ο Α.Κ., καθώς και ένα βίντεο που συνοψίζει τη ζωή του.
Να θυμάσαι:
Παρακολουθώντας την ιστορία του Α.Κ., ταυτόχρονα θα ανακαλύψεις πολλές από τις σκέψεις, τις περιπέτειες, τις ανησυχίες, τους καλλιτεχνικούς
προβληματισμούς του ίδιου του Γιώργου Χατζημιχάλη. Μήπως τελικά αυτός
ο φανταστικός ζωγράφος Α.Κ. ταυτίζεται με τον δημιουργό του εικαστικού
μυθιστορήματος;
Τα έργα του Α.Κ. είναι φτιαγμένα με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, και
έτσι θα έχεις την ευκαιρία να μάθεις πολλά για την ιστορία της τέχνης, για
τη ζωγραφική και τη φωτογραφία.
Στο έντυπο που κρατάς στα χέρια σου θα βρεις πολύτιμες πληροφορίες για το
εικαστικό μυθιστόρημα του Α.Κ., αλλά και για το έργο του Γιώργου Χατζημιχάλη.
Ακόμα, θα βρεις ιδέες για δραστηριότητες και σχέδια εργασίας, τα οποία μπορείς
να υλοποιήσεις στην τάξη μαζί με τους δασκάλους και τους συμμαθητές σου.
Καλή περιήγηση!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1939 - 1951

Σύγκρινε την αυτοπροσωπογραφία με τα υπόλοιπα πρόσωπα της ενότητας.
Πώς θα τα χαρακτήριζες: ευτυχισμένα, αισιόδοξα, πονεμένα, απελπισμένα;
Υπάρχουν κάποια που σε εντυπωσίασαν περισσότερο;
Μπορείς να αιτιολογήσεις την ατμόσφαιρα των έργων σε σχέση με τις
συνθήκες της εποχής; Πώς πιστεύεις ότι ένιωθε ο Χατζημιχάλης εκείνη την
περίοδο;

Βλέπω και συγκρίνω
Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά από το 1939 και
φτάνει μέχρι το 1951. Δηλαδή, καλύπτει
μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα,
την εποχή του πολέμου και της γερμανικής
κατοχής (1941-1944). Περιλαμβάνει πορτραίτα ζωγραφισμένα με ακρυλικά ή
λαδομπογιές και κάποια τοπία σκοτεινά
και μυστήρια, ζωγραφισμένα με πιο
στεγνά υλικά, όπως είναι το μολύβι, το
κάρβουνο και τα παστέλ. Το πρώτο έργο
είναι η αυτοπροσωπογραφία του Α.Κ., την
οποία ο ζωγράφος έκανε σε ηλικία 18 ετών.
Ακολουθούν περίεργες, τρομακτικές μάσκες
και μια σειρά από πρόσωπα, τα οποία ο
καλλιτέχνης δουλεύει με εξπρεσιονιστικό
τρόπο, δηλαδή με έντονα χρώματα, βίαια
πινελιά, παραμορφωμένα περιγράμματα,
δυναμικές γραμμές, για να αποκαλύψει τα
έντονα συναισθήματά τους.

Σύγκρινε τον παρακάτω πίνακα του Α.Κ. με τον πίνακα του Βέλγου
ζωγράφου Τζέιμς Ένσορ. Τι ομοιότητες αναγνωρίζεις; Τι συναισθήματα σου
δημιουργούν τα έργα; Οι μάσκες τι συμβολίζουν; Όταν λέμε μεταφορικά για
κάποιον ότι φοράει μάσκα, τι εννοούμε;

Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Παρατήρησε την αυτοπροσωπογραφία του καλλιτέχνη. Πώς είναι το βλέμμα
του, η έκφρασή του; Τι νομίζεις ότι σκέφτεται ή αισθάνεται; Το λευκό του
προσώπου τι νομίζεις ότι δηλώνει;
Δίπλα στο πορτραίτο υπάρχει μια σκιά. Σε ποιον νομίζεις ότι ανήκει; Τι
πιστεύεις ότι συμβολίζει η σκιά; Ποια η σχέση του κάθε ανθρώπου με τη
σκιά του;
Τζέιμς Ένσορ, Αυτοπροσωπογραφία με μάσκες, 1899
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Ψάχνω και βρίσκω στην τάξη
Μπορείς να βρεις πληροφορίες για το κίνημα του Εξπρεσιονισμού στην
τέχνη; Διάλεξε έναν εξπρεσιονιστή ζωγράφο και παρουσίασε το έργο του
στην τάξη σου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1952 - 1961

Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
Μπορείς να κατασκευάσεις με χαρτί ή να ζωγραφίσεις μια μάσκα για να
εκφράσεις έντονα συναισθήματα χαράς ή λύπης;
Το δεύτερο κεφάλαιο καλύπτει τα χρόνια από το 1952
έως το 1961. Την εποχή αυτή ο Α.Κ. ήταν τριάντα
χρονών και σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι περνούσε
μια χαρούμενη περίοδο στη ζωή του. Στην ενότητα
αυτή πρωταγωνιστεί η γυναικεία μορφή, γυμνή ή
ντυμένη, η οποία εικονίζεται σε διάφορες στάσεις
και θέσεις, μπροστά από το παράθυρο, στο κρεβάτι,
ξαπλωμένη, όρθια ή σκυφτή. Χαρακτηριστικό είναι
το έντονο φως που λούζει τόσο τους εσωτερικούς
χώρους όσο και τα τοπία.

Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Τα σκούρα μαύρα χρώματα της προηγούμενης ενότητας έχουν αντικατασταθεί. Πώς είναι τα χρώματα τώρα και τι ατμόσφαιρα δημιουργούν;
Στο έκτο έργο της ενότητας το φως τρυπώνει στο σκοτεινό δωμάτιο από
μια χαραμάδα. Τι πιστεύεις ότι συμβολίζει η χαραμάδα φωτός μέσα στο
απόλυτο σκοτάδι;
Γιατί πιστεύεις ότι ο Α.Κ. ζωγραφίζει αυτήν την περίοδο κυρίως τη γυναικεία
μορφή; Πώς φαντάζεσαι ότι θα ένιωθε ο ζωγράφος εκείνα τα χρόνια;
Στην αρχή του τοίχου εικονίζονται γυναικεία ενδύματα χωρίς όμως την
ανθρώπινη μορφή. Τι σου θυμίζουν οι πίνακες αυτοί; Πώς είναι τα χρώματα
σε αυτά τα έργα, ψυχρά ή θερμά; Τι εντύπωση σου δημιουργούν;
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Βλέπω και συγκρίνω
Σύγκρινε τα τοπία του πρώτου και του δευτέρου κεφαλαίου. Τι διαφορές
εντοπίζεις; Τι ατμόσφαιρα αποπνέουν στις δύο περιπτώσεις; Ποιο τοπίο
σου αρέσει περισσότερο;

Ψάχνω και βρίσκω
Σε δύο πίνακες του κεφαλαίου εικονίζονται μια κουκουβάγια και ένα φίδι.
Μπορείς να βρεις στο διαδίκτυο ή σε βιβλία τι συμβολίζουν αυτά τα δύο
ζώα;
Το φίδι είναι σύμβολο
Η κουκουβάγια είναι σύμβολο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
1962 - 1969

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην
περίοδο 1962 - 1969. Ο φανταστικός
ζωγράφος Α.Κ. στο κεφάλαιο αυτό
απεικονίζει τις άσχημες αναμνήσεις
από την προσωπική του ζωή και
την ασθένεια της γυναίκας του, τις
αναμνήσεις που είχε ως έφηβος από
τα χρόνια της γερμανικής κατοχής,
καθώς και εικόνες που φέρνουν στο
μυαλό μας την άσχημη περίοδο της
Δικτατορίας (χούντας). Τα αισιόδοξα
έργα της προηγούμενης ενότητας
έχουν αντικατασταθεί τώρα από
θέματα, που δεν είναι άσχετα με τις
συνθήκες που επικρατούσαν εκείνα
τα χρόνια.

Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Παρατήρησε τη φαλακρή γυναίκα, η οποία ίσως είναι η γυναίκα του Α.Κ.
Πώς την απεικονίζει ο ζωγράφος; Σε τι κατάσταση δείχνει να βρίσκεται;
Τι συμβολίζουν οι κηλίδες αίματος, τα κιβώτια, τα άδεια κρεβάτια; Πώς
σχετίζονται τα θέματα αυτά με την εποχή; Τι συναισθήματα σου προκαλούν
αυτές οι εικόνες;

Βλέπω και συγκρίνω
Στον παραπάνω πίνακα του Χατζημιχάλη εικονίζεται το πορτραίτο του Α.Κ.
σε εφηβική ηλικία, την εποχή της κατοχής. Σύγκρινε αυτόν τον πίνακα με την
φωτογραφία ενός παιδιού της κατοχής. Πιστεύεις ότι ο ζωγράφος κατάφερε
να αποδώσει την πραγματικότητα της εποχής;
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Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
Ο Α.Κ. ζωγραφίζει έναν γλόμπο, ο οποίος θα μπορούσε να προέρχεται
από ένα χώρο ανακρίσεων και βασανιστηρίων. Αφού βρεις πληροφορίες
και φωτογραφίες για το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, με το
οποίο καταλύθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα (Δικτατορία), μπορείς να
συμπληρώσεις το παρακάτω σκηνικό;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
1970 - 1976

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει τα χρόνια
1970 - 1976 και αποτελείται από δύο
μέρη. Στο πρώτο μέρος οι πίνακες είναι
σκοτεινοί και επαναλαμβάνονται θέματα
που έχουμε ξαναδεί στις προηγούμενες
ενότητες. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει
ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έβγαλε ο
Α.Κ., λίγο πριν κλειστεί για πάντα στο σπίτι
του. Οι φωτογραφίες αυτές απεικονίζουν
προσωπικά του αντικείμενα και κυρίως αρχεία του ζωγράφου Α.Κ., δηλαδή
έγγραφα, σημειώσεις, φωτογραφίες που φύλαγε στο σπίτι του.

Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Από τους πίνακες της πρώτης ομάδας απουσιάζει εντελώς το φως. Η
απουσία του φωτός τι νομίζεις ότι προαναγγέλλει;
Παρατήρησε καλά τις φωτογραφίες. Τι αντικείμενα απεικονίζονται σε κάθε
μια από αυτές; Πώς είναι το φως, πώς είναι κεντραρισμένο το θέμα, υπάρχει
τάξη στη σύνθεση;
Με τη φωτογραφία μπορούμε να αιχμαλωτίσουμε στιγμές ή να
αποτυπώσουμε κάτι όπως πραγματικά είναι. Οι φωτογραφίες είναι
ντοκουμέντα, δηλαδή μας δίνουν έγκυρες πληροφορίες για κάτι. Μπορείς
να σκεφτείς λοιπόν γιατί ο ζωγράφος Α.Κ. επέλεξε να φωτογραφίσει τα
προσωπικά του αρχεία και όχι να τα ζωγραφίσει;

Σχέδιο εργασίας στην τάξη
Γίνομαι φωτογράφος: Βρες πληροφορίες για την ιστορία της φωτογραφίας
και στη συνέχεια συζητήστε τις στην τάξη. Χωριστείτε σε ομάδες και
βγάλτε φωτογραφίες από την τάξη σας, το σχολείο, τους δασκάλους και
τους συμμαθητές σας. Φτιάξτε το φωτογραφικό άλμπουμ της τάξης σας,
χωρίζοντάς το σε ενότητες, με διαφορετικό τίτλο και θέμα η καθεμία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
1977 - π.1985

Το τελευταίο κεφάλαιο του εικαστικού
μυθιστορήματος του Α.Κ. ξεκινά το
1977 και τελειώνει όταν ο ζωγράφος
πέθανε, στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980. Την περίοδο αυτή
ο Α.Κ. κλεισμένος στο σπίτι του,
εξαιτίας της ψυχικής ασθένειας που
είχε, ζωγραφίζει 175 πίνακες μικρών
διαστάσεων που απεικονίζουν λεπτομέρειες του σπιτιού του. Ενώ πολλά από τα παλαιότερα έργα του ζωγράφου ήταν εξπρεσιονιστικά, τώρα
τα έργα του είναι ρεαλιστικά, δηλαδή
αποδίδουν την πραγματικότητα όπως
πραγματικά είναι.

Βρίσκω και συμπληρώνω
Φτιάξε το δικό σου Αρχείο με αντικείμενα που έχεις στο δωμάτιο σου και
αγαπάς. Γράψε για το καθένα πότε και από ποιον το απέκτησες.
Αντικείμενο

Πότε το απέκτησα

Από ποιον

Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Τι θέματα επιλέγει ο Α.Κ. να ζωγραφίσει; Πώς τα απεικονίζει; Πού δίνει
κυρίως έμφαση;
Στους πίνακες του πέμπτου κεφαλαίου δεν υπάρχει η ανθρώπινη μορφή. Τι
δείχνει αυτό για τη ζωή που ζούσε την εποχή εκείνη ο Α.Κ. και για τη σχέση
του με το περιβάλλον;
Γιατί πιστεύεις ότι ο Α.Κ. επιλέγει να απεικονίσει με τόση ακρίβεια την
εξωτερική πραγματικότητα; Τι φανερώνει αυτή η εμμονή του ζωγράφου
στην λεπτομέρεια; Τι νομίζεις ότι προσπαθούσε να πετύχει μέσα από αυτήν
τη διαδικασία;
Στάσου στη μέση του δωματίου που βρίσκονται οι πίνακες του πέμπτου
κεφαλαίου. Τι αίσθηση σου δημιουργεί ο μακρόστενος, κάτασπρος χώρος,
με τη συνεχή διάταξη των μικρών πινάκων; Πού αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι;
14
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Κάνω τις αντιστοιχίες
Ποια από τα παρακάτω ταιριάζουν στο Εξπρεσιονισμό και ποια στο
Ρεαλισμό: λεπτομέρεια, έκφραση, ακρίβεια, συναίσθημα, παραμόρφωση,
έντονο χρώμα, πιστή απόδοση της πραγματικότητας;
Ρεαλισμός
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Εξπρεσιονισμός
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φανταστικά ονοματεπώνυμα; Μπορείς να βρεις τα αληθινά ονόματα του
Ο. Ελύτη, του Γ. Σεφέρη, του Σ. Μυριβήλη; Γιατί χρησιμοποιούσαν
ψευδώνυμα; Τα αρχικά Α.Κ. θα μπορούσαν να είναι το ψευδώνυμο του Γ.Χ.
(Γιώργος Χατζημιχάλης);

Γίνομαι κριτικός και σχολιάζω
Τώρα που τελείωσες την περιήγησή σου στην έκθεση μπορείς να σχολιάσεις
το εικαστικό μυθιστόρημα που είδες; Τι εντυπώσεις σου άφησε;

Το τελευταίο έργο από την περίοδο του εγκλεισμού του Α.Κ. είναι μια ταινία
μικρής διάρκειας που παρουσιάζει σημαντικές στιγμές της ζωής του φανταστικού
ζωγράφου, καθώς και μια μακέτα, δηλαδή μια λιτή, μαύρη κατασκευή που
αναπαριστά το σπίτι του.

Παρατηρώ, σκέφτομαι, απαντώ
Παρατήρησε τη διάταξη της μακέτας, δηλαδή τη σύνθεση των χώρων.
Στη συνέχεια κάνε μια γρήγορη περιήγηση στα δωμάτια της έκθεσης. Τι
παρατηρείς;
Μέσα στο σπίτι του ζωγράφου υπάρχουν δύο γλόμποι. Πού έχεις ξαναδεί το
θέμα αυτό; Γιατί τα δωμάτια είναι μαύρα;
Ο Γιώργος Χατζημιχάλης εκτός από καλλιτέχνης - συγγραφέας του εικαστικού
μυθιστορήματος ήταν και επιμελητής της έκθεσης, δηλαδή σχεδίασε και
έστησε την αναδρομική έκθεση του ζωγράφου. Πιστεύεις ότι το στήσιμο της
έκθεσης, δηλαδή η διάταξη του χώρου και η παρουσίαση των έργων ανά
κεφάλαιο στα διαφορετικά δωμάτια, πέτυχε να σε εντάξει τελικά μέσα στη
ζωή του Α.Κ.; Η μακέτα στο τέλος της έκθεσης βοήθησε σε αυτό;
Ο Γιώργος Χατζημιχάλης χρειάστηκε 4 χρόνια για να ολοκληρώσει το εικαστικό του μυθιστόρημα. Πιστεύεις ότι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των
έργων ο καλλιτέχνης ταυτίστηκε τελικά με τον φανταστικό Α.Κ.; Βλέποντας
τα έργα πώς φαντάζεσαι εσύ τον Γιώργο Χατζημιχάλη, την προσωπικότητά
του και τη μέχρι τώρα ζωή του;

Φτιάχνω μόνος μου/μόνη μου
Φτιάξε το δικό σου εικαστικό μυθιστόρημα, εικονογραφώντας σημαντικά
επεισόδια της δικής σου ζωής. Μπορείς να σχεδιάσεις εδώ το εξώφυλλο
του μυθιστορήματος και να σημειώσεις: το όνομα ή το ψευδώνυμο του
συγγραφέα, τον τίτλο, τον τόπο, τη χρονολογία έκδοσης;

Ψάχνω και βρίσκω
Το ξέρεις ότι πολλές φορές οι συγγραφείς, οι ποιητές και οι καλλιτέχνες δεν
χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα, αλλά ψευδώνυμα, δηλαδή
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