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Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει ένα εικαστικό μυθιστόρημα που ο Γιώργος
Χατζημιχάλης δημιούργησε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όπως ένας
συγγραφέας πλάθει και αφηγείται στα μυθιστορήματά του τη ζωή των
ηρώων του, παρόμοια ο Γ. Χατζημιχάλης οραματίστηκε έναν καλλιτέχνη, τον
ζωγράφο Α.Κ., φιλοτέχνησε τα έργα του και τα παρουσιάζει με χρονολογική
σειρά, σαν σε μια αναδρομική έκθεση, για να αφηγηθεί με αυτόν τον τρόπο
τον βίο του. Πίνακες ζωγραφικής μικρών και μεγάλων διαστάσεων, σχέδια
με μολύβι, κάρβουνο, παστέλ και μελάνη, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, ένα
βίντεο και μια μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονική μακέτα συνθέτουν εικαστικά
ένα μυθιστόρημα με πρωταγωνιστή τον ζωγράφο Α.Κ.
Γεννημένος στην Αθήνα το 1924, o A.K. διανύει την καλλιτεχνική του πορεία
από το 1939 μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας 1980 που πεθαίνει.
Κατά την περιήγησή μας στην έκθεση θα γνωρίσουμε τους καλλιτεχνικούς
τρόπους έκφρασης που χειρίστηκε και τα θέματα που τον απασχόλησαν
στο έργο του, όπως είναι το ανθρώπινο σώμα και η ανθρώπινη ψυχή, η
ασθένεια, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, ο θάνατος και η μνήμη. Θα
γνωρίσουμε ακόμα το πώς οι προσωπικές του ανησυχίες, τα βιώματα, το
περιβάλλον και η ιστορική εποχή στην οποία έζησε διαμόρφωσαν το έργο
του. Οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το έντυπο θα βοηθήσουν τον καθένα
από εμάς να προσεγγίσει και να αναγνώσει με το δικό του τρόπο το εικαστικό
μυθιστόρημα του Γ. Χατζημιχάλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1939 - 1951

Τα έργα του φανταστικού καλλιτέχνη Α.Κ. παρουσιάζονται στην έκθεση με
χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το 1939, και χωρίζονται σε ενότητες,
ή αλλιώς Κεφάλαια, όπως τα ονομάζει ο Γ. Χατζημιχάλης, παραπέμποντας
στον τρόπο που δομείται το περιεχόμενο ενός μυθιστορήματος.

Τζέιμς Ένσορ, Αυτοπροσωπογραφία με μάσκες, 1899

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας με πρόσωπα αποσπασμένα από
το σώμα τους που μοιάζουν περισσότερο με μάσκες διάσπαρτες σε έναν
ακαθόριστο χώρο.
Περιγράψτε την έκφραση και τα συναισθήματα που εκφράζουν τα
πρόσωπα.
Αφού τα συγκρίνετε με την Αυτοπροσωπογραφία, ποιες ομοιότητες και
ποιες διαφορές διακρίνετε;
Συγκρίνετε τον πίνακα με τις μάσκες του Α.Κ. με την αυτοπροσωπογραφία του Βέλγου ζωγράφου Τζέιμς Ένσορ και αναφέρετε ομοιότητες
και διαφορές.
Τα πρόσωπα στους επόμενους πίνακες τι είδους συναισθήματα
μαρτυρούν;
Σκεφτείτε τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου 1939-1950, μέσα στην
οποία ο Α.Κ. δημιούργησε τα έργα του Πρώτου Κεφαλαίου: πόλεμος,
κατοχή, εμφύλιος.
Ύστερα από αυτό πώς ερμηνεύετε τα συναισθήματα που εκφράζονται
στις προσωπογραφίες του;
Παρατηρήστε τον πίνακα που δείχνει μια όρθια
ανδρική φιγούρα και έναν αναμμένο γλόμπο
στο σημείο του προσώπου με εκείνον που
αναπαριστά μια φιγούρα τυλιγμένη με γάζες.
Τι, κατά τη γνώμη σας, έχει συμβεί; Μπορεί να πρόκειται για θύμα βασανισμού;
Δικαιολογείστε την άποψή σας.

Το Πρώτο Κεφάλαιο ανοίγει με ένα πορτρέτο.
Περιγράψτε τον πίνακα: τα χρώματα, το φόντο, τη στάση του σώματος,
την έκφραση στο πρόσωπο.
Ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι αυτό το πρόσωπο; Μπορεί να είναι η
αυτοπροσωπογραφία του Α.Κ.; Αν ναι, ποια στοιχεία του χαρακτήρα
του μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή;
Τι μπορεί να συμβολίζει το μαύρο κουτί που βρίσκεται στο κάτω μέρος
του πίνακα;
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Οι τρεις τελευταίοι πίνακες του α΄ μέρους του Πρώτου Κεφαλαίου
απομακρύνονται από τη θεματολογία των πρώτων. Είναι νυχτερινά τοπία,
χωρίς κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε τόπο και χρόνο.
Πώς θα χαρακτηρίζατε την ατμόσφαιρα των τοπίων;
Ακολουθεί μια σειρά έργων, το β΄ μέρος το Πρώτου Κεφαλαίου, που
περιλαμβάνει κυρίως τοπία και κάποιες προσωπογραφίες.
Ποια υλικά χρησιμοποιούσε ο Α.Κ. στους πίνακες του α΄ μέρους και
ποια στα έργα αυτής της σειράς;
Αλλάζει, κατά τη γνώμη σας, το ύφος των έργων με την αλλαγή των
υλικών που ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί; Με ποιον τρόπο;
Ποια χρώματα επικρατούν και ποια συναισθηματική κατάσταση
μαρτυρούν;
Τα πρόσωπα που παρεμβάλλονται ανάμεσα στα τοπία έρχονται σε
αντίθεση ή βρίσκονται στην ίδια διάθεση με αυτή που αποπνέουν τα
τοπία;
Ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα είδαμε να ζωγραφίζει ο Α.Κ.
αποσκοπεί περισσότερο στο να περιγράψει πιστά το θέμα του ή να
εκφράσει συναισθήματα και ψυχικές διαθέσεις;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1952 - 1961

Ποιο θέμα συναντάμε για πρώτη φορά στα έργα του Δεύτερου
Κεφαλαίου της έκθεσης;
Όταν ο ζωγράφος Α.Κ. δημιουργεί τα έργα αυτής της περιόδου είναι 28 με
37 ετών. Γίνεται εμφανές ότι στην προσωπική του ζωή το ενδιαφέρον του
είναι στραμμένο προς μια γυναίκα, η φιγούρα της οποίας επικρατεί στο
Δεύτερο Κεφάλαιο.
Εκτός από την παρουσία της γυναικείας μορφής, ποια αλλαγή σε σχέση
με το προηγούμενο Κεφάλαιο διακρίνετε ως προς τα χρώματα που
χρησιμοποιεί και ως προς τον τρόπο που ζωγραφίζει;
Ποια αλλαγή στη διάθεσή του Α.Κ. μαρτυρά η συγκεκριμένη ενότητα
έργων;
Περιγράψτε τον πρώτο και τον τρίτο πίνακα.
Στον πρώτο, αν και το ανθρώπινο σώμα απουσιάζει, είναι εμφανές ότι
πρόκειται για μια γυναικεία φιγούρα.
Ισχύει το ίδιο και στον τρίτο;

Αναζητήστε στο διαδίκτυο και σε βιβλία Ιστορίας της Τέχνης πληροφορίες για
το καλλιτεχνικό κίνημα του Εξπρεσιονισμού καθώς και στοιχεία για το έργο
των Έντβαρτ Μουνκ, Όσκαρ Κοκόσκα και άλλων εξπρεσιονιστών ζωγράφων.
Πιστεύετε ότι τα έργα του Α.Κ. που περιλαμβάνονται στο Πρώτο
Κεφάλαιο συγγενεύουν με αυτά του εξπρεσιονιστικού κινήματος;
Έχουν, κατά τη γνώμη σας, κοινά χαρακτηριστικά με τα έργα των
παραπάνω εξπρεσιονιστών ζωγράφων; Αν ναι, ποια είναι αυτά;
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Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται ένας σκοτεινός πίνακας.
Τι μπορείτε να διακρίνετε σ’ αυτόν και τι, κατά τη γνώμη σας, μπορεί
να σημαίνει;
Συγκρίνετε αυτόν τον πίνακα με τη γενικότερη ατμόσφαιρα που
επικρατεί στο Δεύτερο Κεφάλαιο.
Ανάμεσα στους πίνακες που ακολουθούν διακρίνουμε έναν που απεικονίζει
μια κουκουβάγια και έναν που απεικονίζει ένα φίδι.
Μπορείτε να αναφέρετε τις μυθολογικές αναφορές και τους
συμβολισμούς που συνδέονται με τα δύο ζώα;
Παρατηρήστε πώς λειτουργεί το φως, είτε το φυσικό φως που μπαίνει στο
δωμάτιο από μια χαραμάδα είτε το φως μιας λάμπας, σε πολλούς από τους
πίνακες του Δεύτερου Κεφαλαίου.
Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να συμβολίζει τη διέξοδο, τη διαφυγή και
την ελπίδα;
Περιγράψτε το πορτρέτο της γυναικείας φιγούρας με το λευκό
πουκάμισο και συγκρίνετέ το με το αυτοπορτρέτο του Πρώτου
Κεφαλαίου. Τι συναισθήματα δηλώνει η στάση του σώματός της.
Πώς κλείνει το Δεύτερο Κεφάλαιο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
1962 - 1969

Το Τρίτο Κεφάλαιο ανοίγει με έναν πίνακα ο οποίος, όπως ο τελευταίος
του προηγούμενου κεφαλαίου, απεικονίζει ένα λευκό κομμάτι υφάσματος
λερωμένο με αίμα.
Συνδέοντάς τον με τον επόμενο που δείχνει ένα γυναικείο κεφάλι χωρίς
μαλλιά σε τι σκέψεις σας οδηγεί;
Ποιοι άλλοι πίνακες αυτής της ενότητας συνδέονται με το θέμα της
ασθένειας;
Καθώς συνεχίζουμε στο ίδιο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ότι επαναλαμβάνονται κάποιες εικόνες και κάποια αντικείμενα που είχαν εμφανιστεί και
προηγουμένως.
Μπορείτε να αναφέρετε τις εικόνες και τα αντικείμενα που
επαναλαμβάνονται και να αναγνωρίσετε τους συμβολισμούς τους;
Αναφερθείτε ιδιαίτερα στο λευκό σεντόνι: με ποιες φάσεις της ζωής
του ανθρώπου μπορεί να συνδεθεί;
Ποια έργα συνδέονται, κατά τη γνώμη σας, με το θέμα του θανάτου;
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο Α.Κ. δημιούργησε τα έργα του Τρίτου
Κεφαλαίου είχε επιβληθεί στην Ελλάδα το καθεστώς της στρατιωτικής
δικτατορίας.
Πέρα από το προσωπικό δράμα του καλλιτέχνη, πώς αντικατοπτρίζεται
η κοινωνικοπολιτική κατάσταση; Ποια έργα του αναφέρονται στα
βασανιστήρια και τις ανακρίσεις στα χρόνια της επταετούς δικτατορίας;

9

10

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
1970 - 1976

Το Τέταρτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σειρά από ιδιαίτερα σκοτεινούς
πίνακες, πορτρέτα ή εσωτερικούς χώρους. Είχε προηγηθεί ένας πίνακας
που δείχνει και πάλι το φως να μπαίνει από ένα άνοιγμα σε ένα σκοτεινό
δωμάτιο.
Πώς ερμηνεύετε αυτόν τον πίνακα; Μπορεί να σηματοδοτεί ένα τέλος
και μια νέα αρχή;
Ποια πρόσωπα που έχουμε ξανασυναντήσει και στα προηγούμενα
κεφάλαια αναγνωρίζετε στα έργα του Τέταρτου Κεφαλαίου;
Μπορεί να αποτελεί μια μελαγχολική αναδρομή στην προηγούμενη
φάση της ζωής του Α.Κ.; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.
Εξακολουθεί να ζωγραφίζει με τον ίδιο εξπρεσιονιστικό τρόπο που
γνωρίσαμε στο Πρώτο Κεφάλαιο ή έχει αλλάξει η γραφή του; Αν έχει
αλλάξει, με ποιον τρόπο;
Ποια θέματα τον απασχολούσαν στα έργα που δημιουργούσε σε
νεώτερη ηλικία και σε ποια θέματα επικεντρώνεται τώρα το ενδιαφέρον
του;
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ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟ

Πριν ανοίξει το Πέμπτο Κεφάλαιο, παρουσιάζεται μια σειρά ασπρόμαυρων
φωτογραφιών, ίσων διαστάσεων, που ο Α.Κ. είχε τραβήξει το έτος 1976.
Τι επιλέγει να φωτογραφίσει; Ποια αντικείμενα διακρίνετε στις
φωτογραφίες του;
Συγκρίνετε τις φωτογραφίες με τα τελευταία έργα του προηγούμενου
Κεφαλαίου. Ποια κοινά στοιχεία μπορείτε να αναφέρετε και ποιες
διαφορές;
Γιατί, κατά τη γνώμη σας, επιλέγει την ασπρόμαυρη φωτογραφία;
Ποια αντίθεση γίνεται πιο εμφανής μέσα από την ασπρόμαυρη εικόνα;
Τι μπορεί να δηλώνει η αλλαγή του μέσου έκφρασης που ο Α.Κ. επιλέγει
να χρησιμοποιήσει;
Πώς ερμηνεύετε το αποκλειστικό ενδιαφέρον του για κλειστούς
χώρους;
Εκτός από αντικείμενα και λεπτομέρειες του εσωτερικού χώρου του
σπιτιού ή του ατελιέ, υπάρχει ανθρώπινη παρουσία στις φωτογραφίες
του Α.Κ.; Με ποιον τρόπο εμφανίζεται το ανθρώπινο πρόσωπο;
Η τελευταία φωτογραφία του Κεφαλαίου δείχνει μια σειρά ζωγραφικών
έργων που είναι συσκευασμένα και συγκεντρωμένα σε μια μεριά του
σπιτιού.
Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι το Τέταρτο Κεφάλαιο κλείνει με αυτή
τη φωτογραφία;
Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να δηλώνει κάτι για την πορεία του Α.Κ. ως
ζωγράφου ή και για την προσωπική του ζωή;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
1977 - π.1985

Στο Πέμπτο και τελευταίο Κεφάλαιο του εικαστικού μυθιστορήματος
εντύπωση προκαλεί το πλήθος και η ομοιομορφία ως προς το μέγεθος των
πινάκων.
Τι επιλέγει ο ζωγράφος Α.Κ. να ζωγραφίσει σε πολυάριθμους μικρού
μεγέθους πίνακες κατά την τελευταία φάση της ζωής του;
Με τι συνδέονται τα αντικείμενα που ζωγραφίζει;
Πώς ζωγραφίζει το θέμα του και ποια υλικά χρησιμοποιεί;
Τι χρώματα επικρατούν, φωτεινά ή σκουρόχρωμα;
Τι αίσθηση σας δημιουργεί το τετράγωνο σχήμα των έργων του;
Σύμφωνα με τον μύθο που ο Γιώργος Χατζημιχάλης έχει δημιουργήσει για
τον ήρωά του, ο Α.Κ., κατά την τελευταία φάση της ζωής του, κλείστηκε
στο σπίτι του, αποκόπηκε από κάθε είδους κοινωνική ζωή και επιδιδόταν
μανιωδώς στη ζωγραφική.
Τι, κατά την άποψή σας, τον οδήγησε στην επιλογή της απομόνωσης;
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Ποια στοιχεία της ζωγραφικής του θα μας έκαναν να υποψιαστούμε
την ψυχολογική του κατάσταση;
Εκτός από τις λεπτομέρειες του κλειστού χώρου μέσα στον οποίο ζει,
όπως τμήματα τοίχου ή μωσαϊκού δαπέδου, πλακάκια, σωλήνες, πόρτες,
κλειδαριές, γλόμπους, πρίζες, καλοριφέρ κ.ά., ζωγραφίζει και κάποια
προσωπικά αντικείμενα με τα οποία τον συνδέουν μνήμες από το παρελθόν.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποια από τα φορτισμένα με προσωπικές
αναμνήσεις αντικείμενα;
Αναφερθείτε στις αλλαγές τόσο ως προς την τεχνοτροπία όσο και
ως προς τη θεματολογία στο έργο του Α.Κ., κατά τη διάρκεια της
καλλιτεχνικής του διαδρομής. Πώς δικαιολογούνται αυτές οι αλλαγές;
Αναζητείστε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του έλληνα ζωγράφου
Κωνσταντίνου Παρθένη. Ποιο κοινό στοιχείο υπάρχει ανάμεσα στον
βίο του Α.Κ. και του Κ. Παρθένη;
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Στα χρόνια του εγκλεισμού του ο Α.Κ., κατασκευάζει ένα μοντέλο του
διαμερίσματός του. Ο χώρος είναι αρκετά σκοτεινός, οι τοίχοι μαύροι και το
μόνο φως που υπάρχει προέρχεται από δυο γυμνούς γλόμπους.
Τι αίσθηση σας δημιουργείται καθώς βρίσκεστε και κινείστε μέσα σε
αυτόν τον λαβυρινθώδη χώρο;
Μέσα στο ομοίωμα του τόπου εγκλεισμού του ο Α.Κ. κινηματογραφεί
ένα ασπρόμαυρο φιλμ διάρκειας 5΄και 30΄΄ με ήχο, μέσα από το οποίο
κάνει μια σύντομη αναδρομή στη ζωή του. Η αφήγηση που μέχρι τώρα
παρακολουθήσαμε να εκτυλίσσεται μέσα από τους πίνακες και τις
φωτογραφίες, τώρα μας παρουσιάζεται με έναν άλλο τρόπο, με τη χρήση
ενός άλλου μέσου.
Ποια αντικείμενα και ποια πρόσωπα που προηγουμένως συναντήσαμε
στους πίνακες μπορείτε να αναγνωρίσετε στο φιλμ;
Σε ποιες στιγμές της ζωής του αναφέρεται;
Πώς λειτουργεί ο ήχος του φιλμ;
Πώς κρίνετε το γεγονός ότι ο Α.Κ., αν και είχε αποσυρθεί από κάθε
είδους κοινωνική δραστηριότητα και βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική
κατάσταση, εξακολουθούσε να δοκιμάζει νέα μέσα και τρόπους
καλλιτεχνικής έκφρασης;
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Θέματα για συζήτηση - ανάπτυξη
Τώρα που ολοκληρώσατε την περιήγηση-ανάγνωση της έκθεσης,
διατυπώστε τις εντυπώσεις σας γύρω από το εικαστικό μυθιστόρημα.
Ποια είναι η άποψή σας για την ανάπτυξη της αφήγησης με τον τρόπο
που ο Γιώργος Χατζημιχάλης επινόησε; Ποιες ομοιότητες και ποιες
διαφορές μπορείτε να αναφέρετε ανάμεσα στην αφήγηση και την
ανάγνωση μιας αφήγησης με λέξεις και μιας άλλης με εικόνες.
Σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, η ζωή του αφηγητή διασταυρώνεται
με τη ζωή του ήρωα της αφήγησης;
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