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Iστ�ρι�γρα	ία της νε�ελληνικής τέ�νης
Aπ� τα απ�θησαυρίσματα τ�υ 19�υ αιώνα στην εκδ�τική άνθηση των τελευταίων δεκαετιών

T�υ Nίκ�υ Γ. M�σ��νά

Iστ�ρικ�ύ και Kριτικ�ύ Tέ�νης
Διευθυντή Eρευνών τ�υ E.I.E.

ΠAPAΛΛHΛA με την καλλιέργεια και
την ανάπτυ�η των εικαστικών τε-
�νών στην Eλλάδα παρατηρείται ήδη
απ� τ�ν 19� αιώνα τ� ενδια�έρ�ν �-
ρισμένων λ�γίων για τη θεωρητική
ενασ��ληση με την τέ�νη. H καλλι-
τε�νική δραστηρι�τητα π�υ άρ�ισε
να αναπτύσσεται με κέντρα τις δύ�
ελληνικές πρωτεύ�υσες, την Kέρκυ-
ρα (πρωτεύ�υσα τ�υ νησιωτικ�ύ I�-
νι�υ Kράτ�υς) και την Aθήνα (�ριστι-
κή πρωτεύ�υσα τ�υ νε�σύστατ�υ
Eλληνικ�ύ Bασιλεί�υ), δημι�ύργησε
τις πρ�ϋπ�θέσεις και τ� απαραίτητ�
κλίμα για την ευδ�κίμηση της κριτι-
κής, της αισθητικής θεώρησης και
της μελέτης της ιστ�ρίας των εικα-
στικών τε�νών.

Oπως ήταν �υσικ�, απασ��λησε ι-
διαίτερα τ�υς μελετητές η διερεύ-
νηση και η πρ�"�λή τ�υ παρελθ�-
ντ�ς αλλά και της συνέ�ειας της ελ-
ληνικής τέ�νης. Bέ"αια, �ι πρώτες
πρ�σεγγίσεις της ιστ�ρίας της ελλη-
νικής τέ�νης υπήρ�αν συμπτωματι-
κές, ασύνδετες, �ωρίς συγκεκριμένη
μεθ�δ�λ�γία και σύστημα. Aπ�σκ�-
π�ύσαν στην απ�θησαύριση και στη
μετάδ�ση πληρ���ριών και ��ι στη
συστηματική μελέτη τ�υ αντικειμέ-
ν�υ. Tα πρώτα σ�ετικά άρθρα ��εί-
λ�νται στη γρα�ίδα τ�υ Kερκυραί�υ
λ�γι�υ και ιστ�ρι�γρά��υ Aνδρέα
M�υστ��ύδη, � �π�ί�ς ανάμεσα σε
άλλα περισπ�ύδαστα θέματα π�υ
πραγματεύεται και δημ�σιεύει ανώ-
νυμα στ� περι�δικ� τ�υ σύγγραμμα
Eλλην�μνήμων ή Σύμμικτα Eλληνικά
(1843) ασ��λείται με τ�ν Παναγιώτη
Δ��αρά (σελ. 17-40), τ�ν Aντώνι�
Bασιλάκη (σελ. 160-180), τ�ν Δ�μήνι-
κ� Θε�τ�κ�π�υλ� (σελ. 271-276), κα-
θώς επίσης τ�ν Mι�αήλ Δαμασκην�
και τ�ν Eμμαν�υήλ (σελ. 277-278).

Σ��λια στ�ν Tύπ�

Aπ� τα μέσα τ�υ αιώνα εμ�ανί%�-
νται τα πρώτα τε�ν�κριτικά σ��λια
και σημειώματα στ�ν αθηναϊκ� Tύπ�
(ιδιαίτερα στ� περι�δικ� Πανδώρα
και στις ε�ημερίδες Φήμη, Aθηνά και
Aιών). H τάση αυτή ενισ�ύθηκε με τη
θεσμ�θέτηση των ετήσιων εκθέσε-
ων τ�υ Π�λυτε�νεί�υ (1850), των
«K�ντ�σταύλειων» διαγωνισμών
(1855/56), των Oλυμπίων (απ� τ�
1859) και άλλων εκθέσεων, π�υ η συ-
�ν�τητά τ�υς αυ�άνεται στα μετέ-
πειτα �ρ�νια. Aυτή την επ��ή και μέ-
�ρι τα τέλη τ�υ αιώνα θα δημ�σιευ-
θ�ύν α�ι�λ�γα επώνυμα ή ανώνυμα
τε�ν�κριτικά κείμενα στ�ν ημερήσι�
και περι�δικ� Tύπ�, ενώ διαπρεπείς
συγγρα�είς και άλλ�ι ειδικ�ί θα α-
σ��ληθ�ύν με την κριτική, την αι-
σθητική πρ�σέγγιση και την ιστ�ρία
των εικαστικών τε�νών.

Περ. Γιανν�π�υλ�ς

Iδιαίτερα σημαντική δραστηρι�τη-
τα στ�ν τ�μέα αυτ� (κριτική και άλλη

αρθρ�γρα�ία, θεωρητικά κείμενα,
διαλέ�εις) έ��υν να παρ�υσιάσ�υν
�ι δύ� τελευταίες δεκαετίες τ�υ αι-
ώνα, παράλληλα με την έντ�νη εκθε-
σιακή δραστηρι�τητα και την πρ�"�-
λή τ�υ έργ�υ σπ�υδαίων καλλιτε-
�νών. Mεγάλη επίδραση στη διαμ�ρ-
�ωση της αισθητικής των καλλιτε-
�νών και τ�υ κ�ιν�ύ την επ��ή αυτή
άσκησε τ� έργ� τ�υ Iππ�λυτ�υ Tάιν,
Φιλ�σ��ία της Tέ�νης, π�υ εκδ�θη-
κε στην Aθήνα τ� 1880 (απ� τ� τυπ�-
γρα�εί� τ�υ Παρνασσ�ύ), σε μετά-

�ραση τ�υ ε�έτη A�ιλλέα Aγαθ�νί-
κ�υ. Στις αρ�ές τ�υ επ�μεν�υ αιώνα
τα άρθρα τ�υ Περικλή Γιανν�π�υλ�υ
στ�ν αθηναϊκ� Tύπ� – H σύγ�ρ�ν�ς
�ωγρα�ική, «Aκρ�π�λις», Δεκέμ-
"ρι�ς 1902, Πρ�ς τ�υς καλλιτέ�νες
μας, «Aνατ�λή», Φε"ρ�υάρι�ς 1903,
Πρ�ς την Eλληνικήν Aναγέννησιν,
«Aκρ�π�λις», Mάρτι�ς 1903 και ιδιαί-
τερα H ελληνική γραμμή, «Aνατ�-
λή», Mάρτι�ς 1903 και T� ελληνικ!ν
�ρώμα, «Aστυ», Σεπτέμ"ρι�ς 1904–
άν�ι�αν τ� δρ�μ� για τη διαμ�ρ�ω-

ση μιας ελληνικής αισθητικής, π�υ
θα "ρει την πλήρη έκ�ρασή της με
τ� έργ� των καλλιτε�νών της γενιάς
τ�υ ’30. Aς σημειωθεί �τι τα άρθρα
αυτά μα%ί με άλλα αναδημ�σιεύτη-
καν με τ�ν γενικ� τίτλ� Eργα Περι-
κλή Γιανν!π�υλ�υ στη λ�γ�τε�νική
επιθεώρηση «Tα Nέα Γράμματα»
(�ρ�ν�ς Δ΄, αριθ. 1-3, Γενάρης–Mάρ-
της 1938), ενώ τα δύ� τελευταία άρ-
θρα επανεκδ�θηκαν μεταγενέστερα
απ� τις εκδ�σεις «Γαλα�ία» (Περικλή

Mερικά απ� τα πρ�τυπα έργα γενικής ιστ�ρίας της νε�ελληνικής τέ�νης. Kάπ�ια έ��υν ήδη ε�αντληθεί, �πως «Oι
Πρ�τάσεις για την Iστ�ρία της Nε�ελληνικής Tέ�νης» τ�υ Aλε�άνδρ�υ �ύδη και �ι «Eλληνες Zωγρά��ι μετά την Aλω-
ση» (A΄ τ�μ�ς) τ�υ Mαν�λη Xατ"ηδάκη. N�μί"�υμε �τι η επανέκδ�σή τ�υς επι#άλλεται (�ωτ.: K. Λι�ντης).

O ιστ�ρικ�ς και κριτικ�ς της τέ�νης 

Aγγελ�ς Γ. Πρ�κ�πί�υ (Aλε�άνδρεια 1909 – Aθήνα 1967)

σε π�ρτρέτ� της Θάλειας Φλωρά–Kαρα#ία. 

O Πρ�κ�πί�υ, με πρ�θεση να ε�ετάσει 

�λ� τ� �άσμα της νε�ελληνικής τέ�νης, 

�εκίνησε στ� Mεσ�π�λεμ� (1936) ένα συστηματικ� 

έργ� με τίτλ� «Nε�ελληνική Tέ�νη». Ωστ�σ�, 

κυκλ���ρησε μ�ν� ένας τ�μ�ς, � «Eπτανησιώτικ�ς 

Nατ�υραλισμ�ς». Oι πρ�θέσεις τ�υ θα πραγματ�π�ιη-

θ�ύν μετά τ�ν π�λεμ�. Θα εκδώσει τ� τρίτ�μ� 

έργ� «Iστ�ρία της Tέ�νης 1750–1950» 

(M. Πε�λι#ανίδης και Σία, 1966–1969). T� έργ� 

αυτ� τ�υ Πρ�κ�πί�υ απ�τελεί την πρώτη 

σ�#αρή πρ�σπάθεια σύνθεσης καθ�λικής ιστ�ρίας 

της νε�τερης τέ�νης στην ελληνική #ι#λι�γρα�ία. 

O ίδι�ς δεν πρ��τασε την έκδ�ση. Oλ�κληρώθηκε 

μετά τ� θάνατ� τ�υ με �ρ�ντίδα της συ"ύγ�υ τ�υ. 

Mπ�ρεί η τρίτ�μη έκδ�ση να θεωρείται τ� σημαντικ�τε-

ρ� έργ� τ�υ, �μως, η πνευματική και η έμπρακτη 

δραστηρι�τητα τ�υ Πρ�κ�πί�υ γύρω απ� την τέ�νη είναι

π�λύπλευρη. Eγινε καθηγητής της Iστ�ρίας της Tέ�νης

στη Σ��λή Aρ�ιτεκτ�νικής τ�υ Π�λυτε�νεί�υ (1940–41

και 1959–67). O κατάλ�γ�ς μελετών π�υ έ�ει εκδώσει

σ�ετικά με την τέ�νη (θέματα εικαστικά, αισθητικά, κρι-

τικά,  μ�ν�γρα�ίες) είναι μακρύς. Aκ�μα πι� μακρ�σκε-

λής  είναι � κατάλ�γ�ς συνεργασιών π�υ έ�ει κατά και-

ρ�ύς δημ�σιεύσει σε περι�δικά και ε�ημερίδες. Mέ�ρι 

τ� θάνατ� τ�υ κρατ�ύσε σταθερά και για 20 �ρ�νια

(1948–67) τη στήλη τε�ν�κριτικής στην «Kαθημερινή»

(�ωτ.: Aρ�εί� «Eκδ�τική Aθηνών»).

Συνέ�εια στην 28η σελίδα



Γιανν�π�υλ�υ, H Eλληνική Γραμμή
και τ� Eλληνικ!ν Xρώμα, Aθήνα
1965).

H πρώτη πρ�σπάθεια να συντα-
�θεί μια επισκ�πηση της ελληνικής
τέ�νης έ�ει την υπ�γρα�ή τ�υ Zα-
κυνθιν�ύ λ�γί�υ Σπ. Δε Bιά%η π�υ
δημ�σίευσε τμηματικά τ� π�νημά
τ�υ στ� αθηναϊκ� περι�δικ� «Πινα-
κ�θήκη» με τη μ�ρ�ή δύ� ιδιαίτε-
ρων άρθρων: τ� ένα με τίτλ� H γλυ-
πτική εν Eλλάδι. Oι πρώτ�ι γλύπται.
H πρώτη Σ��λή των Ωραίων Tε�νών
(«Πινακ�θήκη», τ�μ. 1, 1901–1902,
σελ. 150–152. T� άρθρ� ανα�έρεται
στην �μώνυμη σ��λή π�υ εί�ε ιδρυ-
θεί στην Kέρκυρα και στ�υς Kερκυ-
ραί�υς γλύπτες Πρ�σαλέντη και
Πιέρρη) και τ� άλλ� με τίτλ� H γρα-
�ική εν Eλλάδι («Πινακ�θήκη» τ�μ.
2, 1902–1903). T� δεύτερ� αναδημ�-
σιεύτηκε ως αυτ�τελές "ι"λί� στη
Zάκυνθ� τ� 1968 με τίτλ� H Zωγρα-
�ική εν Eλλάδι, με πρ�λ�γικ� σημεί-
ωμα τ�υ Nτίν�υ K�ν�μ�υ και με επι-
μέλεια Δι�ν. I. Tσ�υράκη.

Oυσιαστικ� 
ενδια�έρ�ν

Στα �ρ�νια π�υ ακ�λ�ύθησαν εκ-
δηλώθηκε �υσιαστικ� ενδια�έρ�ν
για τη σύντα�η πρωτ�τυπων γενικών
έργων ιστ�ρίας της τέ�νης απ�
Eλληνες συγγρα�είς ή για τη μετά-
�ραση και συμπλήρωση αντίστ�ι�ων
έργων �ένων συγγρα�έων. Eτσι, �
Kωνσταντίν�ς Γ. Zησί�υ, καθηγητής
στ� A΄ Γυμνάσι� της Aθήνας και στ�
Aρσάκει�, συνέγραψε Iστ�ρία των
Kαλών Tε�νών (εκδ�θηκε τ� Mέρ�ς

A΄, π�υ περιλαμ"άνει την τέ�νη της
αρ�αι�τητας, με δαπάνες της «Φι-
λεκπαιδευτικής Eταιρίας», Aθήνα
1910). Aκ�λ�ύθησε τ� σ�εδιασμέν�
ως τρίτ�μ� συστηματικ� έργ� τ�υ I.
M. Παναγιωτ�π�υλ�υ, Γενική Iστ�-
ρία της Tέ�νης, π�υ εκδ�θηκε στην
Aθήνα τ� 1927 απ� τ�ν εκδ�τικ� �ίκ�
Zηκάκη. Στ�ν πρώτ� τ�μ� (377 σελ.),
π�υ ανα�έρεται στην αρ�αι�τητα,
μετά τη σύντ�μη εισαγωγή για τις
αρ�ές της τέ�νης ε�ετά%εται σε ειδι-
κά κε�άλαια η τέ�νη των ανατ�λι-
κών λαών, η ελληνική τέ�νη, καθώς
επίσης η τέ�νη των Eτρ�ύσκων και
των Pωμαίων. Στ�ν δεύτερ� τ�μ�
(349 σελ.) μελετάται η παλαι��ρι-
στιανική και η "υ%αντινή τέ�νη και
τέλ�ς η μεσαιωνική τέ�νη της Δυτι-
κής Eυρώπης. O τρίτ�ς τ�μ�ς, α�ιε-
ρωμέν�ς στη νε�τερη περί�δ�, πα-
ρ�λ� π�υ εί�ε πρ�γραμματιστεί, δεν
εκδ�θηκε. Πλ�ύσια εικ�ν�γρά�ηση

εντ�ς και εκτ�ς κειμέν�υ, �άρτες,
σημειώσεις και "ι"λι�γρα�ία στ� τέ-
λ�ς κάθε κε�αλαί�υ τεκμηριών�υν
τ� α�ι�λ�γ� αυτ� έργ�. Tέσσερα
�ρ�νια αργ�τερα εκδ�θηκε απ� τ�ν
εκδ�τικ� �ίκ� «Eλευθερ�υδάκη» σε
δυ� εικ�ν�γρα�ημέν�υς τ�μ�υς μι-
κρ�ύ σ�ήματ�ς τ� ευσύν�πτ� εγ�ει-
ρίδι� Γενική Iστ�ρία της Tέ�νης
(Aθήνα 1931) "ασισμέν� στα έργα
των S. Reinach («Aπ�λλων») και R.
Peyre («Iστ�ρία των Kαλών Tε�νών»)
αλλά ενημερωμέν� και εμπλ�υτισμέ-
ν� με νέα στ�ι�εία. Στ�ν πρώτ� τ�μ�
(275 σελ.) ε�ετά%εται η γένεση και η
ε�έλι�η της τέ�νης απ� τη πρ�ϊστ�-
ρική επ��ή μέ�ρι και την ιταλική
Aναγέννηση, ενώ στ�ν δεύτερ� τ�-
μ� (224 σελ.) παρ�υσιά%εται η ιστ�-
ρία της τέ�νης απ� την Aναγέννηση
ως τ�ν 20� αιώνα. Στ� τέλ�ς τ�υ έρ-
γ�υ έ�ει πρ�στεθεί ένα σύντ�μ� ει-
δικ� κε�άλαι� με τίτλ� «H μετα"υ%α-

ντινή και νεωτέρα ελληνική τέ�νη»
γραμμέν� απ� τ�ν τε�ν�κριτικ� Δημ.
I. Kαλ�γερ�π�υλ�.

N. Δ. Kαλ�γερ�π�υλ�ς
Στ� μετα�ύ, εκδ�θηκε τ� πρώτ�

αυτ�τελές ειδικ� έργ� τ�υ καθηγη-
τή, άλλ�τε Γραμματέα της Eθνικής
Πινακ�θήκης και Yπ�διευθυντή τ�υ
Bυ%αντιν�ύ M�υσεί�υ δρ N. Δ. Kαλ�-
γερ�π�υλ�υ, Mετα$υ�αντινή και Nε-
�ελληνική Tέ�νη, απ! την εκδ�τική
εταιρία «Aθηνά» A. I. Pάλλης και Σία
(Aθήνα 1926). Eπιστημ�νικά συνταγ-
μέν� με παράθεση "ι"λι�γρα�ίας,
με υπ�σημειώσεις και με εικ�ν�γρά-
�ηση εκτ�ς κειμέν�υ, τ� έργ� αυτ�
(192 σελ.) έπειτα απ� εκτενή εισαγω-
γή στη σπ�υδή της ιστ�ρίας της με-
τα"υ%αντινής %ωγρα�ικής παρ�υσιά-
%ει την ε�έλι�η της μετα"υ%αντινής
και της νε�ελληνικής %ωγρα�ικής
αλλά δεν υπερ"αίνει τα �ρια της ε-
πτανησιακής σ��λής. Λίγα �ρ�νια
αργ�τερα, τ� αθηναϊκ� περι�δικ�
«Πρωτ�π�ρία» (έτ�ς B΄, 1930) πα-
ρ�υσίασε μια συστηματική επισκ�-
πηση της ιστ�ρίας της τελευταίας ε-
κατ�νταετίας της ελληνικής τέ�νης
δημ�σιεύ�ντας τα ενδια�έρ�ντα άρ-
θρα τ�υ Φώτ�υ Γι��ύλλη, H ελληνι-
κή �ωγρα�ική απ! τ� 1830 ώς τ�
1930 (τ�. 4, Aπρίλι�ς 1930), τ�υ Γιάν-
νη Kαψαμπέλη, Nε�ελληνική αρ�ιτε-
κτ�νική (1830–1930)» (τ�. 5, Mάι�ς
1930) και Aναστ. Δρί"α, H γλυπτική
στα εκατ! �ρ!νια (1830–1930) (στ� ί-
δι� τεύ��ς). Παράλληλα δημ�σιεύ-
τηκε τ� άρθρ� τ�υ Φώτ�υ Γι��ύλλη
H �ωγρα�ική και η γλυπτική απ! τ�υ
1830 έως τ�υ 1930 εις την Eλλάδα
στ� περι�δικ� «Tα Nέα απ� την
Eλλάδα» (τ�. 52, Mάι�ς 1930, σελ.
497–499).

Eνα νέ� συστηματικ� έργ� με τίτ-
λ� Nε�ελληνική Tέ�νη εκδ�θηκε
στην Aθήνα τ� 1936 γραμμέν� απ�

O μεσαιων�δί�ης
Σπυρίδων Λά-
μπρ�ς σε πρ�σω-
π�γρα�ία τ�υ Γε-
ωργί�υ P�ϊλ�ύ
(λάδι σε μ�υσαμά,
συλλ. Πανεπιστη-
μί�υ Aθηνών). O
Σπ. Π. Λάμπρ�ς
τ�ν I�ύλι� τ�υ
1871 ε�έδωσε τ�
�ειρ�γρα�� της
πραγματείας «Πε-
ρί Zωγρα�ίας»
τ�υ Παν. Δ��αρά.
H έκδ�ση, α�ιε-
ρωμένη στην «ιε-
ρά σκιά Aνδρέ�υ
M�υστ��ύδ�υ»,
συν�δευ�ταν απ�
εκτενή πρ�λ�γ�
με πληρ���ρίες
γύρω απ� τ�ν Δ�-
�αρά και τη μετα-
#υ"αντινή "ωγρα-
�ική στα Eπτάνη-
σα. T� «Περί Zω-
γρα�ίας» τ�υ Πα-
ναγ. Δ��αρά και η
«Eρμηνεία της "ω-

γρα�ικής τέ�νης» τ�υ Δι�νυσί�υ εκ Φ�υρνά (A΄ έκδ�ση, Aθήνα 1853, τυπ�γρα-
�εί� Φ. Kαραμπίνη και K. Bά�α – B΄ έκδ�ση, Πετρ�ύπ�λη, 1909, με επιμέλεια A.
Παπαδ�π�υλ�υ–Kεραμέως) είναι, ιστ�ρι�γρα�ικά, �ι δυ� π�λύτιμες πρωτ�γε-
νείς πηγές π�υ καλύπτ�υν τ� �άσμα της μετα#υ"αντινής "ωγρα�ικής.
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O Aνδρέας M�υστ��ύδης (1785-
1860), Kερκυραί�ς λ�γι�ς και ιστ�-
ρι�γρά��ς, ανάμεσα σε άλλα θέματα
π�υ  πραγματεύεται και δημ�σιεύει
στ�ν «Eλλην�μνήμ�να», ασ��λείται
και με τ�υς Παν. Δ��αρά, Aντώνι�
Bασιλάκη, Δ�μην. Θε�τ�κ�π�υλ� και
άλλ�υς μετα#υ"αντιν�ύς "ωγρά-
��υς. Oι πρώτες σ�#αρές δημ�σιεύ-
σεις στ�ν περασμέν� αιώνα, λ�γικ�
να απ�σκ�π�ύν στην απ�θησαύριση
πληρ���ριών. Σκ�ρπιες μεν, αλλά
δημι�υργ�ύν #ι#λι�γρα�ικά τις
πρώτες #άσεις της Iστ�ρίας της Nε-
�ελληνικής Tέ�νης. Πρ�σωπα �πως
� Aνδρέας M�υστ��ύδης, � Σπ. Λά-
μπρ�ς, � Σπ. Δε Bιά"ης, � Γ.E. Mαυ-
ρ�γιάννης, είναι �ι πρώτ�ι ρέκτες.

O λ�γι�ς και ιστ�ρι�δί�ης Σπυρίδων
Δε Bιά"ης σε π�ρτρέτ� τ�υ Δ. Kαψ�-
κέ�αλ�υ (Zάκυνθ�ς, M�υσεί� Δ. Σ�-
λωμ�ύ). Στ�ν Δε Bιά"η (Kέρκυρα
1849 – Zάκυνθ�ς 1927), συνεργάτη
σ�εδ�ν �λων των �ιλ�λ�γικών πε-
ρι�δικών και των ε�ημερίδων της ε-
π��ής τ�υ, ��είλεται η πρώτη πρ�-
σπάθεια να συντα�θεί μια επισκ�πη-
ση της ελληνικής τέ�νης. Δημ�σιεύ-
τηκε στις αρ�ές τ�υ αιώνα στ� περ.
«Πινακ�θήκη» με τη μ�ρ�ή δυ� �ε-
�ωριστών άρθρων. T� ένα με τίτλ�
«H γλυπτική εν Eλλάδι» και τ� άλλ�
«H γρα�ική εν Eλλάδι». (Φωτ.:
Aρ�εί� «Eκδ�τική Aθηνών»).

Συνέ�εια απ� την 27η σελίδα

O «αισθητής» Περικλής Γιανν�π�υ-

λ�ς (1869–1910), σε σκίτσ� με σινική

μελάνη τ�υ "ωγρά��υ και γλύπτη

Πέτρ�υ P�ύμπ�υ. Στις αρ�ές 

τ�υ αιώνα μας, μια σειρά άρθρων

τ�υ Γιανν�π�υλ�υ, «H σύγ�ρ�ν�ς

"ωγρα�ική» (ε�. «Aκρ�π�λις»,

1902), «Πρ�ς τ�υς καλλιτέ�νας μας»

(περ. «Aνατ�λή», 1903), «H ελληνική

γραμμή» (περ. «Aνατ�λή», 1903),

«T� ελληνικ�ν �ρώμα» (ε�. «T�

Aστυ», 1904), άν�ι�αν πρώιμα τ�

δρ�μ� για τη διαμ�ρ�ωση μιας 

ελληνικής αισθητικής. «O �ωτειν�-

τερ�ς απ�στ�λ�ς τ�υ κατά �ύσιν

ελληνικήν "ην», �πως τ�ν �αρακτή-

ρισε � Γρ. �εν�π�υλ�ς, αυτ�κτ�νη-

σε τ�ν Aπρίλι� τ�υ 1910 με μια

σ�αίρα στ�ν κρ�τα��, έ�ιππ�ς,

στε�ανωμέν�ς με αγρι�λ�ύλ�υδα

και μυρωμέν�ς με αρώματα, στη θά-

λασσα τ�υ Σκαραμαγκά. Oι �ραματι-

σμ�ί τ�υ Γιανν�π�υλ�υ, ενισ�υμέν�ι

απ� τ�ν ρ�μαντικ� αυτ��ειριασμ�

τ�υ, #ρήκαν αργ�τερα ανταπ�κριση

και έκ�ραση στ�ν Παρθένη και 

συλλ�γικά στ�υς "ωγρά��υς 

της γενιάς τ�υ ’30.



τ�ν ιστ�ρικ� της τέ�νης Aγγελ� Γ.
Πρ�κ�πί�υ. Παρά την πρ�θεση τ�υ
συγγρα�έα να ε�ετάσει �λ� τ� �ά-
σμα της νε�ελληνικής τέ�νης απ� τη
μετα"υ%αντινή επ��ή και μετά, τ�
έργ� παρέμεινε αν�λ�κλήρωτ�. Kυ-
κλ���ρησε μ�ν� ένας τ�μ�ς με υπ�-
τιτλ� Bι$λί� πρώτ�, E�τανησιώτικ�ς
Nατ�υραλισμ!ς (138 σελ.), �π�υ έ-
πειτα απ� μια παράθεση των �ιλ�σ�-
�ικών κριτηρίων για την τέ�νη και
μια γενική εισαγωγή στην ιστ�ρία
της νε�ελληνικής τέ�νης ε�ετά%εται
η Eπτανησιακή Σ��λή τ�υ 18�υ αιώ-
να (τ� κείμεν� τεκμηριώνεται με "ι-
"λι�γρα�ικές παραπ�μπές στ� τέ-
λ�ς κάθε κε�αλαί�υ). T� έργ� αυτ�
τ�υ Aγγελ�υ Πρ�κ�πί�υ υπήρ�ε τ�
πρώτ� στην ελληνική "ι"λι�γρα�ία
�π�υ επι�ειρείται η �ιλ�σ��ική πρ�-
σέγγιση και η ιστ�ρική ερμηνεία τ�υ
�αιν�μέν�υ της τέ�νης σε συσ�έτι-
ση με τ� π�λιτικ�–κ�ινωνικ� και τ�
π�λιτισμικ� γίγνεσθαι.

Tελευταί� στην πρ�π�λεμική πε-
ρί�δ� θα πρέπει να ανα�ερθεί τ� αγ-
γλικά δημ�σιευμέν� συν�πτικ� αλλά
α�ι�λ�γ� άρθρ� τ�υ μετέπειτα καθη-
γητή της Iστ�ρίας της Tέ�νης στην
Aνωτάτη Σ��λή Kαλών Tε�νών Πα-
ντελή Πρε"ελάκη, The Art of Modern
Greece («Studio», Aπρίλι�ς 1938,
σελ. 175–190).

Mεταπ�λεμικά
Στη μεταπ�λεμική περί�δ�, μετά

τ� άρθρ� τ�υ N. Γκίκα, La peinture
en Grece («Cahiers du Sud», 1948,
σελ. 184–194), τ� αν�λ�κλήρωτ� δη-
μ�σίευμα τ�υ Δ. A. K�κκιν�υ, H νε�-
ελληνική τέ�νη («Eλληνική Δημι�υρ-
γία», τ�μ�ς A΄, 1948, σελ. 18–22,
76–80 και 172–174) και τ� άρθρ� τ�υ
Tώνη Π. Σπητέρη, Brève introduction
à la peinture qrecque moderne
(«Revue d’ Athènes», Σεπτέμ$ρι�ς
1951, σελ. 58–61), δημ�σιεύτηκε η ε-
μπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη
με υπ�σημειώσεις συν�πτική ιστ�-
ρία της νε�ελληνικής τέ�νης γραμ-
μένη επίσης απ! τ�ν Tώνη Σπητέρη
με τίτλ� H ελληνική τέ�νη («Nέα
Eστία», τ�. 683, Xριστ�ύγεννα 1955,
σελ. 435–457), π�υ θα μπ�ρ�ύσε να
�αρακτηριστεί ως η πρώτη συστημα-
τική σύνθεση με ανα��ρά στη %ω-
γρα�ική, στη �αρακτική και στη γλυ-
πτική. Δύ� �ρ�νια αργ�τερα κυκλ�-
��ρησε τ� σπ�υδαί� έργ� τ�υ
Aνδρέα =υγγ�π�υλ�υ, Σ�εδίασμα ι-
στ�ρίας της θρησκευτικής �ωγρα�ι-
κής μετά την Aλωσιν (Aθήνα 1957),
π�υ απ�τελ�ύσε την πρώτη επιστη-
μ�νική πρ�σπάθεια σύνθεσης ιστ�-
ρίας της μετα"υ%αντινής %ωγρα�ι-
κής, καθώς και τ� "ι"λί� τ�υ Eρρί-
κ�υ Φραντ%ισκάκη, Eλληνες Zωγρά-
��ι τ�υ 19�υ αιών�ς (Aθήνα 1957).
Aκ�λ�ύθησε τ� "ι"λί� τ�υ Tώνη
Σπητέρη, Introduction à la Peinture
néohellénique (Aθήνα 1962), π�υ έ-
�θανε ώς τις αρ�ές τ�υ 20�ύ αιώνα.

Γι��ύλλης

T� πρώτ�, μετά τ� δημ�σίευμα
τ�υ T. Σπητέρη στη «Nέα Eστία»,
αυτ�τελές �λ�κληρωμέν� συνθετι-
κ� έργ� ήταν τ� σύγγραμμα τ�υ
Φώτ�υ Γι��ύλλη (ψευδώνυμ� τ�υ
Σπύρ�υ N. M�υσ�ύρη), Iστ�ρία της
Nε�ελληνικής Tέ�νης (Zωγρα�ι-
κής, Γλυπτικής, Xαρακτικής, Aρ�ιτε-
κτ�νικής και Διακ�σμητικής)

1821–1941, π�υ εκδ�θηκε στην Aθή-
να τ� 1962 απ� τ�ν εκδ�τικ� �ίκ�
«T� ελληνικ� Bι"λί�» σε δύ� συμ-
"ατικ�ύς τ�μ�υς με ενιαία σελιδα-
ρίθμηση (662 σελ. �π�υ περιλαμ"ά-
νεται και η εργ�γρα�ία  τ�υ συγ-
γρα�έα). Eίναι α�ι�σημείωτ� τ� γε-
γ�ν�ς �τι � συγγρα�έας τ�νί%ει τ�ν
εθνικ� �αρακτήρα τ�υ έργ�υ π�υ α-
π�σκ�πεί στην παρ�υσίαση της
πρ��δ�υ π�υ εί�ε επιτελέσει τ� έ-
θν�ς στ�ν τ�μέα των εικαστικών τε-
�νών. Γι’ αυτ�, παρ�λ� π�υ κύρι� α-
ντικείμεν� τ�υ έργ�υ είναι η μετε-
παναστατική περί�δ�ς, ε�ετά%�νται
στα «εισαγωγικά» κε�άλαια και �ι
πρ�γενέστερες περί�δ�ι, απ� την
αρ�αι�τητα μέ�ρι τ� 1821. T� ενδια-
�έρ�ν τ�υ συγγρα�έα επεκτείνεται
σε �λ�υς τ�υς τ�μείς και τα επίπε-
δα της τέ�νης (περιλαμ"άν�νται ε-
πίσης γελ�ι�γρά��ι και σ�εδια-
στές). T� έργ�, "έ"αια, δεν έ�ει αυ-
στηρά επιστημ�νικ� �αρακτήρα και
τη μ�ναδική τεκμηρίωση παρέ��υν
η παράθεση "ι"λι�γρα�ίας και η ει-
κ�ν�γρά�ηση.

Σειρά εμπεριστατωμένων άρθρων
π�υ έ��υν συντα�θεί απ� δ�κιμ�υς
μελετητές και ειδικ�ύς επιστήμ�-
νες παρ�υσιά%�υν την ιστ�ρία της
ελληνικής τέ�νης απ� την αρ�αι�-
τητα ώς τη σύγ�ρ�νη επ��ή (με ε-
νημέρωση μέ�ρι τη δεκατία τ�υ ’60)
στη «Mεγάλη Eλληνική Eγκυκλ�παί-
δεια» τ�υ Παύλ�υ Δρανδάκη, B΄ έκ-
δ�ση, τ�μ�ς I΄ Eλλάς, λ. «τέ�νη» (N.

M. K�ντ�λέων, H ελληνική τέ�νη
των ιστ�ρικών �ρ!νων, σελ.
416–431, Γ. A. Σωτηρί�υ, Bυ�αντινή
τέ�νη, σελ. 432–439, I. M. Παναγιω-
τ�π�υλ�ς, Nεωτέρα τέ�νη, σελ.
443–447, M. Xατ%ηδάκης, H σύγ�ρ�-
νη ελληνική τέ�νη, σελ. 447–450).

Πρ�κ�πί�υ
Σπ�υδαία συμ"�λή στη μελέτη

της ιστ�ρίας των εικαστικών τε�νών
απ�τέλεσε τ� επιστημ�νικά συγκρ�-
τημέν� τρίτ�μ� έργ� τ�υ Aγγελ�υ Γ.
Πρ�κ�πί�υ, Iστ�ρία της Tέ�νης
1750–1950, π�υ εκδ�θηκε στην Aθή-
να (M. Πε�λι"ανίδης και Σία,
1966–1969). E�ετά%�ντας συστημα-
τικά τα μεγάλα διεθνή ρεύματα και
τ�υς δημι�υργ�ύς π�υ επηρέασαν
την ε�έλι�η των εικαστικών τε�νών,
� συγγρα�έας δεν παραλείπει να
μελετήσει την επίδραση π�υ άσκη-
σαν τα ρεύματα αυτά στη διαμ�ρ�ω-
ση της ελληνικής τέ�νης και την α-
ντίστ�ι�η ε�έλι�η των τε�νών στην
Eλλάδα. O πρώτ�ς τ�μ�ς (441 σελ.)
είναι α�ιερωμέν�ς στ� Nε�κλασικι-
σμ�, � δεύτερ�ς (539 σελ.) στ� P�-
μαντισμ�, τ� Pεαλισμ� και τ�ν
Eμπρεσι�νισμ�, ενώ στ�ν τρίτ� τ�μ�
(504 σελ.) ε�ετά%�νται τα νε�τερα
κινήματα (Φω"ισμ�ς, Kυ"ισμ�ς,
E�πρεσι�νισμ�ς, Συρρεαλισμ�ς,
A�ηρημένη Tέ�νη, Aμ�ρ�η Tέ�νη).
T� έργ� τ�υ Πρ�κ�πί�υ, π�υ απ�τε-
λεί την πρώτη σ�"αρή πρ�σπάθεια
σύνθεσης καθ�λικής ιστ�ρίας της

νε�τερης τέ�νης στην ελληνική "ι-
"λι�γρα�ία, παρ�υσιά%ει πληρέστα-
τη "ι"λι�γρα�ική κάλυψη και εικ�-
ν�γρα�ική τεκμηρίωση.

Eυαγγελίδης

Eναργέστερα πρ�"άλλει την ιστ�-
ρική συνέ�εια της ελληνικής τέ�νης
τ� έργ� τ�υ Δ. E. Eυαγγελίδη, H
Eλληνική Tέ�νη, αρ�αία – $υ�αντινή
– νεωτέρα – σύγ�ρ�νη, π�υ εκδ�θη-
κε μετά τ� θάνατ� τ�υ συγγρα�έα
απ� τ�ν ανιψι� τ�υ Aναστ. Θε�δώ-
ρ�υ (Aθήνα 1969). T� 1972 κυκλ���-
ρησε η αγγλική μετά�ραση τ�υ έρ-
γ�υ, ενώ η δεύτερη έκδ�σή τ�υ με
συμπλήρωμα τ�υ Mαρίν�υ Kαλλιγά

O #υ"αντιν�λ�-
γ�ς, ιστ�ρικ�ς

της τέ�νης και τε-
�ν�κρίτης Mαρί-
ν�ς Γ. Kαλλιγάς

(1906–1985).
Eγγ�ν�ς των κα-
θηγητών τ�υ Πα-
νεπιστημί�υ Aθη-
νών Παύλ�υ Kαλ-

λιγά και Iωάννη
Παντα"ίδη, � M.Γ.

Kαλλιγάς σπ�ύ-
δασε ν�μικά στ�

Πανεπιστήμι�
Aθηνών και ιστ�-

ρία της τέ�νης
στα πανεπιστήμια

M�νά��υ, Bερ�λί-
ν�υ και Bίρ-
τσμπ�υργκ

(1930–1935) – τ�υ
τελευταί�υ πανε-
πιστημί�υ αναγ�-

ρεύθηκε διδά-
κτωρ τ� 1935 με

ε�αιρετική διατρι-
#ή για την Aγία

Σ��ία Θεσσαλ�νί-
κης. T� 1936, πα-

ρακ�λ�ύθησε μαθήματα αισθητικής στ� Παρίσι. Yπηρέτησε ως επιμελητής
της Eδρας Iστ�ρίας της Tέ�νης τ�υ Eθνικ�ύ Mετσ�#ί�υ Π�λυτε�νεί�υ απ� τ�

1942, ως έ��ρ�ς #υ"αντινών αρ�αι�τήτων των νήσων τ�υ Aιγαί�υ απ� τ�
1943 και, �άρη στην επιμ�νή τ�υ κ�ρυ�αί�υ Eλληνα κλασικ�ύ αρ�αι�λ�γ�υ

Xρήστ�υ Kαρ�ύ"�υ, � �π�ί�ς διέ#λεψε τις ικαν�τητες τ�υ Kαλλιγά, ως γενι-
κ�ς διευθυντής της Eθνικής Πινακ�θήκης απ� τ� 1949 έως τ� 1969, συμ#άλ-
λ�ντας καθ�ριστικά στην �ργάνωση και τη λειτ�υργία τ�υ ιδρύματ�ς αυτ�ύ.
Eπί της δικής τ�υ θητείας η Eθνική Πινακ�θήκη ενώθηκε με τ� �ικ�ν�μικά ι-
σ�υρ� κληρ�δ�τημα Aλε�άνδρ�υ Σ�ύτ"�υ, απέκτησε μ�νιμη στέγη, εμπλ�ύ-

τισε τις συλλ�γές της με σημαντικές αγ�ρές έργων τέ�νης και πραγματ�π�ί-
ησε μεγάλες εκθέσεις στ�υς �ώρ�υς της. O Kαλλιγάς, ιδρυτικ� μέλ�ς τ�υ

Eλληνικ�ύ Tμήματ�ς της Διεθν�ύς Eνώσεως Kριτικών της Tέ�νης, για τριά-
ντα �ρ�νια (1940–1970) διατήρησε τη στήλη της τε�ν�κριτικής της ε�ημερί-

δας «T� Bήμα», δημ�σιεύ�ντας ��υδερκή αναλυτικά κείμενα, ενώ έγραψε
και εκτεταμένες τε�ν�ϊστ�ρικές μελέτες (Γιανν�ύλης Xαλεπάς. H "ωή και τ�
έργ� τ�υ, Aθήνα 1972· Nε�ελληνική Tέ�νη. Zωγρα�ική – Γλυπτική – Xαρακτι-
κή, Aθήνα 1980· Nικ�λας Γύ"ης. H "ωή και τ� έργ� τ�υ, Aθήνα 1981· Eλληνες

"ωγρά��ι στην Eθνική Πινακ�θήκη [Mια επιλ�γή], Aθήνα – Γιάννινα 1984).

Συνέ�εια στην 30ή σελίδα
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O Φώτ�ς Γι��ύλλης σε σ�έδι� τ�υ
Mι�άλη Nικ�λινάκ�υ, («Φιλ�λ�γική
Πρωτ��ρ�νιά», 1952). O Γι��ύλλης
δημ�σιεύει μια πρώτη συστηματική
επισκ�πηση της ελληνικής τέ�νης
στ� περ. «Πρωτ�π�ρία» (τ�. 4, Aπρί-
λι�ς 1930), με τίτλ� «H ελληνική "ω-
γρα�ική απ� τ� 1830 ώς τ� 1930».
Δύ� άλλ�υς τ�μείς, την αρ�ιτεκτ�νι-
κή και τη γλυπτική της αντίστ�ι�ης
περι�δ�υ, υπέγρα�αν �ι Γιάν. Kαψα-
μπέλης και Aναστ. Δρί#ας. Tην ίδια
�ρ�νιά � Γι��ύλλης δημ�σιεύει ένα
δεύτερ� άρθρ�, «H "ωγρα�ική και η
γλυπτική απ� τ� 1830 έως τ� 1930
εις την Eλλάδα», στ� περ. «Tα Nέα α-
π� την Eλλάδα» (τ�. 52, Mάι�ς 1930).
Mεταπ�λεμικά πλέ�ν, τ� 1962, ε�έ-
δωσε αυτ�τελές �λ�κληρωμέν�
συνθετικ� έργ� σε δύ� τ�μ�υς: την
«Iστ�ρία της Nε�ελληνικής Tέ�νης».
Στ� έργ� αυτ� � Γι��ύλλης επεκτεί-
νεται σε �λ�υς τ�υς τ�μείς και τα ε-
πίπεδα της τέ�νης, μέ�ρι γελ�ι�γρά-
��υς και σ�εδιαστές.



(Aθήνα 1980) κυκλ���ρησε ταυτ�-
�ρ�να σε αγγλική και σε γαλλική με-
τά�ραση. Aρ�αι�λ�γ�ς και ιστ�ρι-
κ�ς της τέ�νης, καθηγητής στ� Πα-
νεπιστήμι� της Θεσσαλ�νίκης και
στ� Mετσ�"ι� Π�λυτε�νεί�, � Δ. E.
Eυαγγελίδης (1886–1959) έγραψε α-
�ι�λ�γες αρ�αι�λ�γικές μελέτες,
άρθρα κριτικής και ιστ�ρίας της τέ-
�νης, ενώ παράλληλα διακρίθηκε ως
λ�γ�τέ�νης (με τ� ψευδώνυμ� Mή-
τσης Kαλαμάς). Eργ� γενικ�, συν�-
πτικ� αλλά περιεκτικ� και με κριτική
��υδέρκεια γραμμέν�, H Eλληνική
Tέ�νη, π�υ πρ�λ�γί%ει � Aναστάσι�ς
Oρλάνδ�ς, συν�ψί%ει (272 σελ. με ει-
κ�ν�γρά�ηση) την ιστ�ρία των εικα-
στικών τε�νών στην Eλλάδα απ� την
αρ�αι�τητα έως τη σύγ�ρ�νη επ��ή
με �υσιαστικ� λ�γ� και τρ�π� επα-
γωγικ�.

Aπ� τ� 1970 άρ�ισε να εκδίδεται
απ� την Eκδ�τική Aθηνών η π�λύτ�-
μη Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς,
�π�υ δημ�σιεύτηκαν ειδικά κε�ά-
λαια α�ιερωμένα στην ιστ�ρία της
ελληνικής τέ�νης. Iδιαίτερα η νε�-
ελληνική τέ�νη καλύπτεται απ� τα
κείμενα τ�υ Mαν�λη Xατ%ηδάκη, H
Mετα$υ�αντινή Tέ�νη (1403–1700)
και η ακτιν�$�λία της (τ�μ. I΄, 1974,
σελ. 410–437) και H Tέ�νη
(1669–1821) (τ�μ. IA΄, 1975, σελ.
244–273), τ�υ Mαρίν�υ Kαλλιγά, Zω-
γρα�ική – Γλυπτική – Xαρακτική
(1833–1881) (τ�μ. IΓ΄, 1977, σελ.
529–543) και Nε�ελληνική Tέ�νη
(1881–1812) (τ�μ. IΔ΄, 1977, σελ.
426–438) και τέλ�ς τ�υ Tώνη Σπητέ-

ρη, H Nε�ελληνική Tέ�νη απ� τ�
1913 ως τ� 1941 (τ�μ. IE΄, 1978, σελ.
504–514).

Δύ� α�ι�λ�γα έργα γραμμένα και
τα δύ� στα γερμανικά ως διδακτ�ρι-
κές διατρι"ές, τ�υ Στέλι�υ Λυδάκη,
Geschicte der griechischen Malerei
des 19 Jahrhunderts) (Iστ�ρία της
ελληνικής %ωγρα�ικής τ�υ 19�υ αι-
ώνα) και της Kατερίνας M�υρέλλ�υ,

Die griechische Bildhauerei des 19
Jhs. (1830-1900) [H ελληνική γλυπτι-
κή τ�υ 19�υ αι. (1830-1900)] π�υ εκ-
δ�θηκαν και τα δύ� στ� M�να�� τ�
1972, απ�τέλεσαν την απαρ�ή σει-
ράς μελετών π�υ καλύπτ�υν επιμέ-
ρ�υς τ�μείς και περι�δ�υς της ιστ�-
ρίας της νε�τερης ελληνικής τέ-
�νης. Στ� έργ� τ�υ Λυδάκη περιέ�ε-
ται πρ�σέτι ειδικ� κε�άλαι� α�ιερω-

μέν� στη γρα�ική (�αρακτική και λι-
θ�γρα�ία), καθώς επίσης Λε�ικ�
των Eλλήνων %ωγρά�ων και �αρα-
κτών. Aκ�λ�ύθησε η διατρι"ή τ�υ
Aλκι"ιάδη Xαραλαμπίδη, H ελληνική
πρ�σωπ�γρα�ία τ�υ δεκάτ�υ ενά-
τ�υ αιώνα (Θεσσαλ�νίκη 1976) και
τ�υ Mιλτιάδη Παπανικ�λά�υ, H ελ-
ληνική ηθ�γρα�ική �ωγρα�ική τ�υ
δέκατ�υ ένατ�υ αιώνα (Θεσσαλ�νί-
κη 1978).

«Mέλισσα»

Δια��ρετικ�ς –εισαγωγικ�ς και
πληρ���ριακ�ς– είναι � �αρακτή-
ρας τ�υ έργ�υ π�υ εί�ε συντα�θεί
απ� τ�ν άλλ�τε διευθυντή της
Eθνικής Πινακ�θήκης Aνδρέα Σ.
Iωάνν�υ, H Eλληνική Zωγρα�ική
19�ς αιώνας, και π�υ εκδ�θηκε
στην Aθήνα απ� τ�ν εκδ�τικ� �ίκ�
«Mέλισσα» τ� 1974 (δύ� �ρ�νια με-
τά τ� θάνατ� τ�υ συγγρα�έα) με
καλλιτε�νική επιμέλεια και πρ�λ�-
γ� τ�υ %ωγρά��υ Tάσ�υ Xατ%ή.
Tην ίδια �ρ�νιά, � ίδι�ς εκδ�τικ�ς
�ίκ�ς εγκαινίασε ένα μνημειώδες
πεντάτ�μ� εκδ�τικ� έργ� α�ιερω-
μέν� στη νε�ελληνική τέ�νη με την
κυκλ���ρία τ�υ πρώτ�υ τ�μ�υ της
(τετράτ�μης) σειράς «Oι Eλληνες
%ωγρά��ι» με τίτλ� Aπ! τ�ν 19� αι-
ώνα στ�ν 20!, έργ� συλλ�γικ� (499
σελ. μεγάλ�υ σ�ήματ�ς), π�υ περι-
εί�ε δώδεκα μ�ν�γρα�ίες (Zωγρά-
��ς – Mακρυγιάννης, Bρυ%άκης,
Λύτρας, Γύ%ης, B�λανάκης, Iακω"ί-
δης, Σα""ίδης, Λεμπέσης, K�υνε-
λάκης, Παντα%ής, Φλωρά–Kαρα"ία,
Θε��ιλ�ς). O δεύτερ�ς τ�μ�ς της
σειράς με τίτλ� 20!ς αιώνας (503
σελ.) κυκλ���ρησε τ� 1976 με ισά-
ριθμες μ�ν�γρα�ίες (Παρθένης,
Mαλέας, Γ�υναρ�π�υλ�ς, Παπα-
λ�υκάς, Mπ�υ%ιάνης, K�ντ�γλ�υ,
Eγγ�ν�π�υλ�ς, Tσαρ�ύ�ης, Xατ%η-
κυριάκ�ς–Γκίκας, M�ραλης, Σπυ-
ρ�π�υλ�ς, K�ντ�π�υλ�ς). T� ίδι�
έτ�ς εκδ�θηκαν με την υπ�γρα�ή
τ�υ Στέλι�υ Λυδάκη και �ι δύ� επ�-
μεν�ι τ�μ�ι της σειράς, H Iστ�ρία
της νε�ελληνικής �ωγρα�ικής
(16�ς-20!ς αιώνας), �π�υ σε ιδιαί-
τερ� κε�άλαι� ε�ετά%�νται επίσης
η �αρακτική, η λιθ�γρα�ία και �ι
γρα�ικές τέ�νες (514 σελ.) και τ�
Λε'ικ! των Eλλήνων �ωγρά�ων και
�αρακτών (512 σελ.). Ως πέμπτ�ς
τ�μ�ς π�υ επιστέ�ει τ� �λ� έργ�
εκδ�θηκε τ� 1981 με τ�ν επίτιτλ�
«Oι Eλληνες Γλύπτες» τ� νέ� σύγ-
γραμμα τ�υ Στέλι�υ Λυδάκη H νε�-
ελληνική Γλυπτική. Iστ�ρία – τυπ�-
λ�γία – λε'ικ! Γλυπτών (507 σελ.).

Στ� μετα�ύ, � τε�ν�κριτικ�ς
Aλέ�ανδρ�ς =ύδης παρ�υσίασε τις
δικές τ�υ Πρ�τάσεις για την Iστ�-
ρία της Nε�ελληνικής Tέ�νης σε
δύ� τ�μ�υς μικρ�ύ σ�ήματ�ς [A.
Διαμ!ρ�ωση. E'έλι'η (326 σελ.)
και B. Φ�ρείς και πρ�$λήματα (252
σελ.), απ� τις εκδ�σεις «Oλκ�ς»,
Aθήνα 1976] με κείμενα π�υ εί�αν
δημ�σιευθεί σε διά��ρα έντυπα
και άλλα π�υ δημ�σιεύ�νταν για
πρώτη ��ρά.

Σπητέρης
Eμπεριστατωμέν� και με σύγ�ρ�-

νη αντίληψη στ� σ�εδιασμ� και στη
δ�μή τ�υ είναι τ� τρίτ�μ� έργ� τ�υ
Tώνη Σπητέρη, Tρεις αιώνες νε�ελ-
ληνικής τέ�νης, 1660–1967, π�υ εκ-
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Συνέ�εια απ� την 29η σελίδα

22 I�υνί�υ 1985.  Aπ� τα  εγκαίνια της  έκθεσης «Mνή-
μες – Aναπλάσεις – Aνα"ητήσεις» στην Eθνική Πινακ�-
θήκη. Διακρίν�νται, απ� αριστερά, � Γάλλ�ς πρ�εδρ�ς
Φρανσ�υά Mιτεράν, �  Γάλλ�ς υπ�υργ�ς Π�λιτισμ�ύ
Zακ Λαγκ, η Eλληνίδα  �μ�λ�γ�ς τ�υ Mελίνα Mερκ�ύρη
και � διευθυντής της  Eθνικής Πινακ�θήκης Δημήτρι�ς
Παπαστάμ�ς. Aρ�αι�λ�γ�ς  και Iστ�ρικ�ς της Tέ�νης, �
Παπαστάμ�ς ανέλα#ε τ�  1972 τη  διεύθυνση  της Eθνι-
κής Πινακ�θήκης.  Eκτ�ς των  άλλων δραστηρι�τήτων,
#ασική τ�υ μέριμνα  ήταν �  εμπλ�υτισμ�ς της Πινακ�-
θήκης  με νέα έργα και ταυτ��ρ�να η δημι�υργία πρ�-
ϋπ�θέσεων  για την απ�κτηση συλλ�γών.  Στ� ενεργη-
τικ� τ�υ καταγρά�εται και η δι�ργάνωση  μεγάλων  α-

ναδρ�μικών εκθέσεων Eλλήνων καλλιτε�νών (Γκίκα,
Παπαλ�υκά,  K�ντ�γλ�υ, Aπάρτη, Mπ�υ"ιάνη, Bασιλεί-
�υ κ.ά.), έ��ντας συνάμα και την επιμέλεια της έκδ�-
σης των καταλ�γων, με κατατ�πιστικά εισαγωγικά ση-
μειώματα, γραμμένα σ�εδ�ν πάντα απ� τ�ν ίδι�. Eκτ�ς
των π�λλών άρθρων τ�υ σε περι�δικά τέ�νης και ε�η-
μερίδες, �πως η «Kαθημερινή», � Παπαστάμ�ς ε�έδω-
σε και αυτ�τελή #ι#λία. �ε�ωρί"�υμε εδώ για την περί-
πτωση τ� «Zωγρα�ική 1930–40» (Aθήνα, 1982). Aν και
τ� έργ� ανα�έρεται εκτενώς στη γ�νιμη δεκαετία
1930–1940, � Παπαστάμ�ς πραγματεύεται συν�πτικά �-
σα πρ�ηγήθηκαν απ� τη μετα#υ"αντινή επ��ή έως τη
δεκαετία τ�υ ’30.

Στη δεκαετία τ�υ ’80 εμ�ανί"�νται δραστήρια στ� �ώρ� των εικαστικών εκδ�-
σεων �ι εκδ�σεις «AΔAM». Mε �αρακτήρα λευκώματ�ς υψηλής πιστ�τητας εκ-
δίδ�υν σειρά μ�ν�γρα�ιών για σύγ�ρ�ν�υς κυρίως καλλιτέ�νες: Γύ"ης, B�λα-
νάκης, Mπ�υ"ιάνης, Γκίκας, M�ραλης, Γ. Mαυρ�ΐδης, Φασιαν�ς, Tσ�κλης, Mυ-
ταράς, A�. Δρ�ύγκας, Παύλ�ς, Oπυ Z�ύνη, κ.ά. Tα τελευταία 10–15 �ρ�νια εκ-
δηλώνεται �λ� και περισσ�τερ� ενδια�έρ�ν για τις εικαστικές τέ�νες. Oπωσ-
δήπ�τε κι άλλ�ι εκδ�τικ�ί �ίκ�ι ή τραπε"ικ�ί �ργανισμ�ί �αν�ίγ�νται, δειλά και
μεμ�νωμένα, στην περι��ή των εικαστικών. Mάλιστα, μια νέα πρ�κληση, η ηλε-
κτρ�νική τε�ν�λ�γία, πρ�#αλε κι αυτή στην περι��ή. H καθ�λική καταγρα�ή
των εκδ�τικών εγ�ειρημάτων, ιδίως τα τελευταία �ρ�νια, υπερ#αίνει τις δυνα-
τ�τητες εν�ς α�ιερώματ�ς δημ�σι�γρα�ικής μ�ρ�ής, �πως αυτ�.
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δ�θηκε στην Aθήνα (Eκδ�τικ�ς
Oργανισμ�ς «Πάπυρ�ς») τ� 1979.
Στ�ν πρώτ� τ�μ� (357 σελ.) ε�ετά%ε-
ται η π�ρεία της νε�ελληνικής τέ-
�νης μέ�ρι τ� 1897 με ειδικά κε�ά-
λαια για τη λαϊκή παράδ�ση και για
τ�ν �ιλελληνισμ� στην τέ�νη. O
δεύτερ�ς τ�μ�ς (487 σελ.), �π�υ με-
λετάται η περί�δ�ς απ� τ� 1897 έως
τ� 1967, �λ�κληρώνεται με «Παραρ-
τήματα» (�άρτες και παγκ�σμι� συ-
γκριτικ� �ρ�ν�λ�γικ� πίνακα), ενώ �
τρίτ�ς τ�μ�ς (504 σελ.) περιλαμ"ά-
νει Λε'ικ! Kαλλιτε�νών και Παραρ-
τήματα, �π�υ καταγρά��νται π�λύ-
τιμα στ�ι�εία (συγκριτικ�ί πίνακες,
στ�ι�εία για τη Σ��λή Kαλών Tε-
�νών, την Eθνική Πινακ�θήκη, τ�
Kαλλιτε�νικ� Eπιμελητήρι�, τις καλ-
λιτε�νικές Oμάδες και Συνδέσμ�υς,
τις αίθ�υσες εκθέσεων, τις Πανελ-
λήνιες και τις μεγάλες διεθνείς εκ-
θέσεις, τ�υς Eλληνες καλλιτέ�νες
π�υ σπ�ύδασαν στ� ε�ωτερικ�, για
τ�υς κριτικ�ύς και την κριτική, γνώ-
μες και απ�ψεις καλλιτε�νών για την
τέ�νη, "ι"λι�γρα�ία και ευρετήρια).

Kαλλιγάς – Xρήστ�υ

Mια επιλεκτική πρ�σέγγιση της
νε�ελληνικής %ωγρα�ικής, γλυπτι-
κής και �αρακτικής επι�ειρείται με
τ� "ι"λί� τ�υ Mαρίν�υ Kαλλιγά, Nε-
�ελληνική Tέ�νη, π�υ εκδ�θηκε με
την επιμέλεια τ�υ A. Tάσσ�υ απ�
την Tράπε%α Πίστεως (Aθήνα 1980).
T� εισαγωγικ� κείμεν� «Δ�μές της
Nε�ελληνικής Tέ�νης» ακ�λ�υθεί-
ται απ� πίνακες έργων π�υ συν�-
δεύ�νται απ� σημειώματα με "ι�-
γρα�ικά των καλλιτε�νών και σ��-
λιασμ� των πινάκων. Eπιστημ�νική
μεθ�δικ�τητα �αρακτηρί%ει τ� ειδι-
κ� έργ� τ�υ Xρύσανθ�υ Xρήστ�υ, H
Eλληνική Zωγρα�ική 1832 – 1922,
π�υ εκδ�θηκε απ� την Eθνική Tρά-
πε%α της Eλλάδ�ς (Aθήνα 1981).
Aκ�μη ειδικ�τερ� είναι τ� θέμα τ�υ
έργ�υ π�υ υπ�γρά�ει � τ�τε διευ-
θυντής της Eθνικής Πινακ�θήκης
Δημήτρης Παπαστάμ�ς, Zωγρα�ική
1930–40. Kαλλιτε�νική και αισθητι-
κή τ�π�θέτηση στη δεκαετία, π�υ
εκδ�θηκε απ� την Aσ�αλιστική
Eταιρία «Aστήρ» (Aθήνα 1981) με ε-
πιμέλεια κειμένων Nέλλης Mισιρλή
και Oλγας Mεντ%α��ύ. Παρ�λ� π�υ
τ� έργ� (266 σελ.) ανα�έρεται εκτε-
νέστερα στη γ�νιμη δεκαετία 1930 –
1940 π�υ �αρακτηρί%εται απ� τη
διαμ�ρ�ωση εθνικ�ύ �αρακτήρα
στην τέ�νη και τη δημι�υργία «εθνι-
κής σ��λής», � συγγρα�έας πραγ-
ματεύεται συν�πτικά �σα πρ�ηγή-
θηκαν απ� τη μετα"υ%αντινή επ��ή
ως τη δεκαετία τ�υ ’30. Xρ�ν�λ�γι-
κ�ς πίνακας, "ι"λι�γρα�ία και ευρε-
τήρι� συμπληρών�υν τ� έργ�. Iκα-
ν�π�ιητική πληρ�τητα παρ�υσιά%ει
τ� επίσης ειδικ� έργ� τ�υ Xρύσαν-
θ�υ Xρήστ�υ και της Mυρτώς K�υμ-
"ακάλη – Aναστασιάδη Nε�ελληνι-
κή Γλυπτική, 1800 – 1940, π�υ εκδ�-
θηκε απ� την Eμπ�ρική Tράπε%α
της Eλλάδ�ς (Aθήνα 1982). T� εκτε-
νές κείμεν�, π�υ τεκμηριώνεται με
υπ�σελίδιες σημειώσεις, ακ�λ�υ-
θείται απ� "ι�γρα�ικά και εργ�γρα-
�ικά σημειώματα για 166 γλύπτες.
Oπως δηλών�υν τα �ρ�νικά �ρια
τ�υ τίτλ�υ, στ� έργ� αυτ� (289 σελ.
και 230 εικ�νες) μελετάται η ελληνι-
κή γλυπτική απ� την επικράτηση

τ�υ κλασικισμ�ύ, τ�υς Eπτανήσι�υς
γλύπτες και την εμ�άνιση της γλυ-
πτικής στην Aθήνα ως τις μέρες
μας, με "άση τ� έργ� των καλλιτε-
�νών π�υ γεννήθηκαν ως τ� 1940.
Tην υπ�γρα�ή τ�υ Xρύσανθ�υ Xρή-
στ�υ �έρει επίσης ένα μικρ� "ι"λί�
(140 σελ.) με τίτλ� Σύντ�μη Iστ�ρία
της νε!τερης και σύγ�ρ�νης Kυ-
πριακής Tέ�νης, π�υ εκδ�θηκε στη
Λευκωσία τ� 1983 απ� τη M�ρ�ωτι-
κή Yπηρεσία τ�υ υπ�υργεί�υ Παι-
δείας της Kύπρ�υ.

Eργα υπ�δ�μής

Σπ�υδαία συμ"�λή στη διερεύνη-
ση της ιστ�ρίας της νε�ελληνικής
τέ�νης είναι �πωσδήπ�τε τ� δίτ�μ�
έργ� της Nτ�ρης Παπαστράτ�υ Xάρ-
τινες Eικ!νες, Oρθ!δ�'α θρησκευτι-
κά �αρακτικά 1665–1899 (Aθήνα,
Eκδ�σεις Παπαστράτ�ς ABEΣ, 1986).
Πρ�κειται για ένα π�λύτιμ� και με-
θ�δικ� «σύνταγμα» (corpus) της �ρ-
θ�δ��ης θρησκευτικής �αρακτικής
(τ�μ. 1–2, 637 σελ.), π�υ διερευνά
την ιστ�ρία τ�υ εικαστικ�ύ αυτ�ύ εί-
δ�υς, τα κέντρα παραγωγής, τ�υς
�αράκτες, τη θεματ�λ�γία και την
τυπ�λ�γία των εικ�νων με παράθεση
και αναλυτική περιγρα�ή των �αρα-
κτικών. Tρία �ρ�νια αργ�τερα θα συ-
μπληρωθεί η τριλ�γία της ελληνικής
τέ�νης με τη συγγρα�ή τ�υ Xρύσαν-
θ�υ Xρήστ�υ Nε�ελληνική Xαρακτι-
κή, π�υ εκδ�θηκε απ� την I�νική
Tράπε%α (Aθήνα 1989) και π�υ απ�-
τελεί την πρώτη �λ�κληρωμένη πρ�-
σπάθεια σύνθεσης μιας τεκμηριωμέ-
νης ιστ�ρίας της ελληνικής �αρακτι-
κής (223 σελ.). Eργ� υπ�δ�μής για
την τέ�νη της �αρακτικής απ�τελεί
και η μελέτη τ�υ Δημήτρη Παυλ�-
π�υλ�υ Xαρακτική – Γρα�ικές Tέ-

�νες. Iστ�ρία – Tε�νικές, Mέθ�δ�ι,
Aθήνα, 1995.

Eντυπωσιακ� εκδ�τικ� εγ�είρημα
απ�τελεί η π�λύτ�μη σειρά π�υ εκ-
δ�θηκε απ� την Eκδ�τική Aθηνών με
γενικ� τίτλ� «Eλληνική Tέ�νη». E�ι
τ�μ�ι της σειράς είναι α�ιερωμέν�ι
στην αρ�αία τέ�νη, τέσσερις στη "υ-
%αντινή, ένας στη λαϊκή τέ�νη, ενώ
τέσσερις τ�μ�ι καλύπτ�υν τ�υς επι-
μέρ�υς τ�μείς της νε�ελληνικής τέ-
�νης. Tην υπ�γρα�ή τ�υ Xρύσανθ�υ
Xρήστ�υ έ��υν �ι τ�μ�ι Nε�ελληνι-
κή Xαρακτική (1994) και Zωγρα�ική
20�ύ αιώνα (1996), τ�υ Aντώνη Kωτί-
δη � τ�μ�ς Zωγρα�ική 19�υ αιώνα
(1995), ενώ στ�ν Hλία Mυκ�νιάτη �-
�είλεται � τ�μ�ς Nε�ελληνική Γλυ-
πτική (1996). Mέρη τ�υ ίδι�υ εκδ�τι-
κ�ύ πρ�γράμματ�ς, π�υ έ�ει σκ�π�
να μεταδώσει στ�ν αναγνώστη με
τρ�π� επαγωγικ� �υσιαστική και υ-
πεύθυνη πληρ���ρηση, τα "ι"λία
της σειράς περιέ��υν εισαγωγικ�
κε�άλαι� με "ι"λι�γρα�ία και εικ�-
νες π�υ συν�δεύ�νται απ� "ι�γρα-
�ικά σημειώματα και σ��λιασμ� των
έργων.

Παρ�λ� π�υ "ρίσκ�νται έ�ω απ�
τ� κύρι� θεματικ� πλαίσι� τ�υ άρ-
θρ�υ αυτ�ύ, είναι σκ�πιμ� να ανα-
�ερθ�ύν εδώ τα σημαντικά λε�ικ�-
γρα�ικά έργα τ�υ Δημήτρη Σισιλιά-
ν�υ, Eλληνες Aγι�γρά��ι μετά την
Aλωσιν (Aθήνα 1935), π�υ περιλαμ-
"άνει μετα"υ%αντιν�ύς αγι�γρά-
��υς της περι�δ�υ 1450–1800 και
τ�υ Mαν�λη Xατ%ιδάκη Eλληνες Zω-
γρά��ι μετά την Aλωση
(1450–1830), π�υ εκδίδεται απ� τ�
Kέντρ� Nε�ελληνικών Eρευνών τ�υ
E.I.E. (τ�μ�ς 1, Aθήνα 1987). Kαι στα
δύ� έργα περιέ��νται εκτενείς ει-
σαγωγές π�υ ανα�έρ�νται στην ι-

στ�ρία της μετα"υ%αντινής %ωγρα-
�ικής.

Xρ�ν�λ�γική
παράθεση

Σε αυτή την επισκ�πηση της ελλη-
νικής ιστ�ρι�γρα�ικής δραστηρι�τη-
τας στ�ν τ�μέα των εικαστικών τε-
�νών πρ�τιμήθηκε η �ρ�ν�λ�γική
παράθεση των σ�ετικών δημ�σιευ-
μάτων, ώστε να καταστεί σα�έστερη
η διαμ�ρ�ωση των δια��ρων τάσε-
ων και η ε�έλι�η των ερευνητικών
ενδια�ερ�ντων. Ωστ�σ�, δεν κρίθη-
κε σκ�πιμ� να γίνει ανα��ρά σε "ι-
"λία π�υ μελετ�ύν ή παρ�υσιά%�υν
συλλ�γές έργων τέ�νης (ακ�μη κι αν
�ι τίτλ�ι τ�υς δίν�υν διάσταση ιστ�-
ρι�γρα�ική), σε μ�ν�γρα�ίες, ειδικά
μελετήματα, λευκώματα κ.λπ. Eίναι
�ανερ� �τι τ� ενδια�έρ�ν για την ι-
στ�ρία των εικαστικών τε�νών στην
Eλλάδα παρ�υσιά%ει ιδιαίτερη ανά-
πτυ�η στις τελευταίες δεκαετίες και
ευσταθεί η διαπίστωση �τι π�λλά "α-
σικά έργα υπ�δ�μής έ��υν ήδη εκ-
δ�θεί ή "ρίσκ�νται στ� στάδι� της �-
λ�κλήρωσής τ�υς (�πως τ� νέ� Λε'ι-
κ! Eλλήνων Kαλλιτε�νών, π�υ εκδί-
δεται απ� τ�ν εκδ�τικ� �ίκ� «Mέλισ-
σα»). Φυσικά, υπάρ�ει ευρύ πεδί�
δράσης, ενώ η ηλεκτρ�νική τε�ν�-
λ�γία, πρ�σ�έρει την πρ�κληση για
νέες εντυπωσιακές ε�αρμ�γές.

Aπ� την παρ�υσίαση της έκδ�σης «Oι Eλληνες "ωγρά-
��ι», τ�υ Eκδ�τικ�ύ Oίκ�υ «Mέλισσα», στ� �εν�δ��εί�
«Mεγάλη Bρετανία», στις 23 Δεκεμ#ρί�υ 1974. Διακρίν�-
νται απ� αριστερά �ι #ασικ�ί συνεργάτες της έκδ�σης, ι-
στ�ρικ�ί της τέ�νης και τε�ν�κρίτες, Aλέ�ανδρ�ς �ύ-
δης, Γιώργ�ς M�υρέλ�ς, Xρύσανθ�ς Xρήστ�υ, Στέλι�ς
Λυδάκης και � εκδ�της Γιώργ�ς Pαγιάς. (Φωτ. Aρ�εί�
Eκδ�τικ�ύ Oίκ�υ «Mέλισσα»). «Oι Eλληνες Zωγρά��ι»,
τ� εκδ�τικ� αυτ� έργ� της «Mέλισσας», έ�ει �αρακτηρι-

σθεί μνημειώδες. Συνέ�εια και συμπλήρωμα της εκδ�τι-
κής πρ�σπάθειας μπ�ρεί να θεωρηθεί η ευρισκ�μενη
στ� στάδι� της �λ�κλήρωσης έκδ�ση τ�υ «Λε�ικ�ύ
Eλλήνων Kαλλιτε�νών». Kυκλ���ρησε ήδη � A΄ τ�μ�ς
και τ� έργ� πρ�γραμματί"εται να συμπληρωθεί με τη
σταδιακή έκδ�ση ακ�μη τριών τ�μων ("ωγρά��υς, γλύ-
πτες, �αράκτες, λαϊκ�ύς "ωγρά��υς, κεραμίστες, σκη-
ν�γρά��υς), καλύπτ�ντας τ� εικαστικ� πεδί� τ�υ ελλα-
δικ�ύ �ώρ�υ απ� τ�ν 16� μέ�ρι τ�ν 20� αιώνα.

Eυ�αριστίες �είλυμε στυς κ. Δη-
μήτρι� Παυλπ�υλ� και Eυγένι�
Mατθιπ�υλ�. Eπίσης στην κ. Δώρα
K�μίνη–Διαλέτη, συντνίστρια της
έκδσης τυ «Λε�ικύ Eλλήνων Kαλ-
λιτε�νών» της «Mέλισσας» και στν κ.
Γιάννη Mπαστιά της «Eκδτικής
Aθηνών».


