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«καταπιαστεῖτε νά κάνετε μέ τόν πιό τετριμμένο τρόπο 

τό πιό κοινό ἀπό τά θέματα. Τότε εἶναι πού θά ἀναδειχθεῖ  

ἡ ἰδιοφυΐα σας». 

Francis Ponge [3] 

Ἡ ζωγραφική κινεῖται ἀνάμεσα σέ δύο πόλους. Ὁ πρῶτος εἶναι ἡ συγκίνηση, ἡ στιγμή πού 
γεννιέται ἡ ἐπιθυμία γιά νά ζωγραφίσεις. Ὁ ἄλλος εἶναι ἡ πραγμάτωση αὐτῆς τῆς 
ἐπιθυμίας, τό ὁλοκληρωμένο ἔργο. Αὐτή ἡ πρώτη συγκίνηση, ὅπως καί τό τελειωμένο ἔργο, 
ἔχουν τέτοια πυκνότητα καί ἔνταση πού ἀπαξιώνουν ὁποιαδήποτε δικαιολόγηση, 
νομιμοποίηση ἤ ἀνάγκη ἑρμηνείας. Τό δράμα τῆς ζωγραφικῆς παίζεται ἀνάμεσα σ’ αὐτά τά 
δύο. 

Ἡ πιό ὡραία στιγμή τῆς ἡμέρας εἶναι ὅταν ἔχεις δουλέψει καλά καί μέ τήν αἴσθηση ὅτι κάτι 
κατάφερες αὐτή τή φορά, κάθεσαι στό ἐργαστήριο καί κοιτᾶς τό ἔργο σου. Εἶναι ἡ στιγμή 
πού ἐπιτρέπεις στή φαντασία νά ἀνακτήσει τήν ἐλευθερία της. Γιατί τή φαντασία, ὅσο 
δουλεύεις, τήν ὑποβάλλεις στήν πιό αὐστηρή πειθαρχία. Ἀλλιῶς κινδυνεύεις νά 
μετατρέψεις τό ἔργο σ’ ἕνα ὑποκειμενικό παραλήρημα πού νά μήν ἀφορᾶ κανέναν. Μετά, 
ὅμως, εἶναι ἀπαραίτητη. Ὅσο εγκυμονεῖ κινδύνους τήν ὥρα πού δουλεύεις πάνω στό ἔργο, 
τόσο εἶναι ἀπαραίτητη μετά. Σέ κάνει νά φαντάζεσαι πιθανές λύσεις καί ἀλλαγές πάνω στό 
ἔργο σου ὅσο καί ἔργα μελλοντικά, προκαλεῖ ἐνθουσιασμούς ἀπαραίτητους γιά τίς 
ἐπερχόμενες περιπέτειες. Καί βέβαια δέν περιορίζεται μόνο στήν ἐπιφάνεια τοῦ πίνακα. 
Ἀρχίζει τήν περιπλάνηση καί μέσα στούς χώρους τοῦ ἐργαστηρίου, σκαλώνει πάνω στά 
μπουκαλάκια, σέ παρατημένα πινέλα, σέ κάτι παλιά ἔργα ἀκουμπισμένα ἀνάποδα στόν 
τοῖχο, διερωτᾶται γιά τή σημασία κάποιων φωτοσκιάσεων. Ἀργοπορεῖ πάνω στίς 
γυαλισμένες ἀπό τή χρήση ἐπιφάνειες. Σιγά-σιγά, καθώς περνάει ἡ ὥρα, ἡ ἔνταση τοῦ 
φωτός χαμηλώνει μέχρι πού ὁρισμένα πράγματα ἀρχίζουν νά διακρίνονται μέ δυσκολία καί 
ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι τό ἀτελιέ, τό φῶς πού μπαίνει ἀπό τά παράθυρα, τά ἀντικείμενα πού 
εἶναι ἀφημένα ἐδῶ κι ἐκεῖ, γίνονται κάτι ἄλλο, πού, ὅσο κι ἄν ἀντιπαθῶ τίς μεγαλόσχημες 
λέξεις, εἶμαι ἀναγκασμένος νά ὁμολογήσω ὅτι συμβαίνει ἕνα εἶδος μυσταγωγίας, ὅτι 
πραγματοποιεῖται μιά μετουσίωση. Εῖναι μιά στιγμή τῆς ἡμέρας προνομιακή, γιατί τά ὅρια 
ἀνάμεσα στόν κόσμο τῆς διαύγειας καί τό σκοτάδι γίνονται συγκεχυμένα. Κοιτᾶς τό πῶς τά 
φῶτα συμπλέκονται μέ τίς σκιές. Εἶναι μιά ἐκστατική στιγμή πού νιώθεις νά ταυτίζεσαι κατά 
κάποιον τρόπο μέ ὅ,τι σέ περιβάλλει. Αὐτό πού βλέπεις μπροστά σου μοιάζει σάν κάποιο 
σπουδαῖο ἔργο ζωγραφικῆς. Δέν ξέρεις νά πεῖς μέ λόγια τί τό κάνει τόσο σπουδαῖο, σέ τί 
ὀφείλεται ἡ πληρότητά του, παρ’ ὅλα αὐτά τό νόημά του εἶναι καθαρό μπροστά σου.  



Τότε ἔχεις τήν ἐντύπωση πώς ἀρκεῖ νά βρεθεῖς μέ πινέλα καί χρώματα καί δέν θά 
χρειαστοῦν παρά μερικές ἁπλές κινήσεις ὥστε μέ αὐτό πού βλέπεις ἐκείνη τή στιγμή νά 
κάνεις τό πιό καλό ἔργο σου. Πρέπει, βέβαια, νά πῶ ὅτι αὐτό τό αἴσθημα τό ἔχει κανείς καί 
μέ πολλά ἄλλα πράγματα πού τόν συνεπαίρνουν στήν καθημερινή ζωή καί πού τόν κάνουν 
νά θέλει νά στρωθεῖ ἀμέσως στή ζωγραφική. 

Ὅταν ὅμως ὅλο ἐπιθυμία καί ἔνθουσιασμό βρεθεῖς μπροστά στό ἄδειο τελάρο, αὐτός ὁ 
κόσμος τῆς προφάνειας διαλύεται. Ὅ,τι πᾶς νά βάλεις πάνω στόν μουσαμά γίνεται γκρίζο 
καί λάσπη. Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη δοκιμασία τοῦ ζωγράφου. Ἡ ζωγραφική εἶναι αὐτή ἡ 
προσπάθεια, ὁ μεγάλος ἀγώνας νά μπορέσεις αὐτό πού ἔχεις βιώσει, πού ἔλαμψε κάποια 
στιγμή μπροστά στά μάτια σου νά τοῦ δώσεις μορφή καί διάρκεια μέ τά μέσα τῆς 
ζωγραφικῆς. Γράφεις, σβήνεις καί κάθε τόσο κάτι πάει νά φανεῖ, γιά νά χαθεῖ ξανά καί 
ξανά.  

Γιά νά περάσεις ἀπό αὐτή τήν πρώτη παραδείσια κατάσταση, ὅταν βλέπεις κάτι πού σοῦ 
ἀρέσει, πού εἶσαι βέβαιος ὅτι πρόκειται γιά κάτι σπουδαῖο καί πού ἡ ἀξία του εἶναι τῆς 
τάξεως τοῦ προφανοῦς, στόν δεύτερο παράδεισο πού εἶναι τό «ἔργο», ὁ δρόμος εἶναι 
μακρύς καί δύσκολος.  

Κανείς δέν μπορεῖ νά φανταστεῖ τή δυσκολία τῆς τέχνης. Γιατί ὁ φιλότεχνος, αὐτός πού 
ἀπολαμβάνει τή ζωγραφική, ζεῖ μόνον αὐτή τήν κατάσταση, ἔχει μόνον τήν ἐμπειρία τῆς 
χαρᾶς μπροστά στό τελειωμένο ἔργο, τό ὁποῖο δέν ἀφήνει τίποτα νά φανεῖ ἀπό τόν κόπο 
πού ἀπαιτήθηκε γιά τή δημιουργία του. Ἀκόμα καί οἱ ζωγράφοι ὅταν πᾶμε σ’ ἕνα μουσεῖο, 
μπροστά στά ἔργα τῶν μεγάλων καλλιτεχνῶν, ἐπειδή εἶναι ὅλα λυμένα καί μοιάζουν 
αὐτονόητα, ἔχουμε κάθε φορά τήν ψευδαίσθηση τῆς εὐκολίας. Ἡ πρώτη ἐπαφή, ὅμως, τήν 
ἄλλη μέρα μέ τό ἔργο μας, μᾶς ξαναφέρνει μπροστά στή δυσκολία τῆς ζωγραφικῆς. 

Τό πέρασμα ἀπό τή μία κατάσταση στήν ἄλλη τό βιώνουμε σάν ἕνα εἶδος «πτώσης». 
Εἴμαστε σάν τούς πρωτόπλαστους τή στιγμή πού ἀντιλαμβάνονται πώς ὅλα κερδίζονται μέ 
κόπο καί πόνο. Ἔτσι, ἡ σκηνή μέ τούς ἐκδιωκόμενους ἀπό τόν παράδεισο Ἀδάμ καί Εὔα, 
πέρα ἀπό τή θεολογική, μπορεῖ νά ἐπιδέχεται καί ἄλλης ἑρμηνείας. Τί ἄραγε νά σκεπτόταν 
ὁ Μιχαήλ-Ἄγγελος ζωγραφίζοντας αὐτή τή σκηνή στήν Καπέλα Σιξτίνα; Ἤθελε νά μᾶς πεῖ 
κάτι γιά τήν τέχνη; Γιατί μέχρι καί αὐτός βίωσε τή δυσκολία τῆς τέχνης: μάρτυρες τά 
ἀτέλειωτα καί σπασμένα ἔργα του, κομματιασμένα ἀπ’ αὐτόν τόν ἴδιο.  

Ὑπάρχουν τόσες ζωγραφικές ὅσοι καί ζωγράφοι. Ἀπό τό εἶδος τῆς συγκίνησης καί τό πῶς θά 
διανύσει ὁ καθένας τήν ἀπόσταση πού ὑπάρχει ἀνάμεσα σ’ αὐτούς τούς δύο πόλους πού 
ἀνέφερα στήν ἀρχή, θά διαμορφωθεῖ καί τό ὕφος, ἡ ἰδιαιτερότητα, ἡ προσωπική γραφή, 
ὅπως καί ἡ φυσιογνωμία τοῦ ἔργου. 

Ἔχω τήν ἀτυχία νά ἀγαπῶ τή ζωγραφική σέ μιά ἐποχή πού τήν κακομεταχειρίζεται καί πού 
τῆς ἀφήνει πολύ λίγο χῶρο. Δέν ἔφταναν οἱ ἐγγενεῖς δυσκολίες τῆς τέχνης, ἦταν καί ἡ 
συγκεκριμένη περίοδος πού μέ τίς ἐμμονές της μοῦ ἔβαλε ἐμπόδια ὅταν ξεκινοῦσα τήν δική 
μου περιπέτεια, τή στιγμή πού ἔπρεπε νά πάρω κάποιες ἀποφάσεις γιά τό πρός τά ποῦ νά 
κινηθῶ.  



Πιστεύω ὅτι ἕνα ἀπό τά πιό δύσκολα πράγματα εἶναι νά μπορέσεις νά σταθεῖς μέ θάρρος 
ἀπέναντι στήν ἐποχή σου. Σέ μιά ἐποχή πού ὅλοι ἔτρεχαν ἀσθμαίνοντας νά «προλάβουν τό 
τρένο» τοῦ καινούργιου, ἐγώ εἶχα τήν πεποίθηση ὅτι ἡ τέχνη στό βάθος εἶναι μία καί ὅτι 
ὑπάρχει ἕνα μεγάλο ὑπόγειο ρεῦμα ἀπ’ ὅπου βγαίνουν ὅλα τά σπουδαῖα ἔργα, ὁπότε 
καλλιέργησα μιά προτίμηση γιά ὅ,τι «μπερδεύει τήν τράπουλα». Μοῦ ἀρέσουν φράσεις καί 
πράγματα πού σέ κάνουν νά μήν ξέρεις σέ ποιά ἐποχή λέγεται ἤ γίνεται κάτι καί πού, κατά 
συνέπεια, ἀποδεικνύουν πόσο οἱ ἐποχές, ἅμα πᾶς λίγο πιό πέρα ἀπό τήν ἐπιφάνεια, 
μοιάζουν μεταξύ τους. 

Ὑπάρχει, γιά παράδειγμα, ἡ ἀναφορά σέ ὅ,τι εἶχε πεῖ ὁ Bernini, ὅταν κατά τή διαμονή του 
στό Παρίσι, τό 1665, δούλευε τήν προτομή τοῦ Λουδοβίκου τοῦ 14ου: «... ὅτι χρειάζεται ἐπί 
τοῦ παρόντος νά δεῖ τόν βασιλιά γιά τά χαρακτηριστικά τοῦ προσώπου τῆς Μεγαλειότητάς 
του μή ἔχοντας δουλέψει μέχρι τώρα μόνον τά γενικά, κατά τή διάρκεια τῶν ὁποίων δέν 
κοίταξε σχεδόν καθόλου τά σχέδιά του, καί ὅτι δέν τά εἶχε κάνει ἄλλωστε παρά μόνον γιά 
νά τοῦ ἐντυπωθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ βασιλιᾶ στό μυαλό του. Ἀλλιῶς, ἄν εἶχε δουλέψει 
ἀκολουθώντας τά σχέδια ἀντί γιά “ἕνα πρωτότυπο ἔργο δέν θά ἔκανε παρά μόνον ἕνα 
ἀντίγραφο” καί ἐπίσης, ἄν ἔπρεπε νά ἀντιγράψει τό πορτρέτο ὅταν θά εἶχε τελειώσει, δέν 
θά τοῦ ἦταν δυνατό νά τό κάνει ἐντελῶς ὅμοιο, ὅτι ἡ εὐγένεια τῆς ἰδέας δέν θά ὑπῆρχε πιά. 
Θά εἶχε χαθεῖ ἐξαιτίας τῆς δουλικότητας τῆς μίμησης.» [1] Στά λόγια αὐτά βλέπουμε πώς ἡ 
ἰδέα τοῦ ἀνεπανάληπτου τοῦ ἔργου τέχνης, τῆς σημασίας τῆς μοναδικότητας τῆς 
ἔμπνευσης, ἡ ἔγνοια γιά τό τί εἶναι αὐθεντικό καί πρωτότυπο καί τί δουλική ἀντιγραφή, 
εἶναι πολύ πιό παλιά ἀπ’ ὅ,τι νομίζουμε. 

Ἄν τώρα ξανακοιτάξουμε τήν ἀστείρευτη πηγή πού εἶναι τό ἡμερολόγιο τοῦ Delacroix, θά 
μάθουμε πώς καί ἡ ἰδέα τοῦ «καινούργιου» πρέπει νά ταλαιπωρεῖ τούς ἀνθρώπους ἀπό 
πολύ παλιά. Εἶναι τόσο παλιά πού ὁ Delacroix, ἤδη ἀπό τό 1850, αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά 
γράψει:  

 

Σάββατο 8 Ἰουνίου 1850 

Τό καινούργιο εἶναι πολύ παλιό, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι εἶναι πάντοτε τό πιό παλιό πράγμα 
πού ὑπάρχει.  

Καί τό Σάββατο 15 Μαΐου 1824: «Αυτό πού κάνει τούς ἰδιοφυεῖς ἄνδρες ἤ μᾶλλον αὐτό πού 
κάνουν (αὐτοί), δέν εἶναι οἱ καινούργιες ἰδέες, ἀλλά εἶναι αὐτή ἡ ἰδέα πού τούς κατέχει πώς 
ὅ,τι ἔχει εἰπωθεῖ δέν εἰπώθηκε ἀκόμα ἀρκετά» (δηλ. ὄχι ἐπαρκῶς, ὄχι σέ ἀρκετό βάθος). Ἤ 
κι ὅταν ὁ Chardin λέει «πρέπει νά ξεχάσω τά πάντα, ὅ,τι ἔχω δεῖ καί μάλιστα μέχρι καί τόν 
τρόπο πού τά πράγματα ζωγραφίστηκαν ἀπό τούς ἄλλους» [3] καί αὐτός δέν δείχνει νά 
νοιάζεται, ὅπως πάντα οἱ ζωγράφοι, γιά τήν προσωπική του ματιά; Βέβαια, ἡ 
συνειδητοποίηση τοῦ τί ἀξίζει καί τί ὄχι δέν γίνεται χωρίς τό ἀντίστοιχο τίμημα. 

Στόν τοῖχο τοῦ ἐργαστηρίου μου ἔχω κρεμασμένο ἕνα τοπίο πού εἶχα ζωγραφίσει πρίν 
πολλά χρόνια μ’ ἕναν βράχο ἀπό τόν λόφο τοῦ Φιλοπάππου. Τό τοπίο δέν τό ὁλοκλήρωσα. 
Ἔμεινε ἀτελείωτο γιατί τήν ἐποχή ἐκείνη (μόλις εἶχα τελειώσει τη Σχολή) τό νά κάτσεις νά 
ζωγραφίσεις κάτι μέ ἐπιμονή ἐθεωρεῖτο ἀπαράδεκτο. Παραφράζοντας τόν Τσαρούχη, θά 



ἔλεγα ὅτι γιά νά ἤσουν αὐθεντικός καί μέ προσωπικότητα θά ἔπρεπε νά ἀντιγράφεις τόν 
Μπέικον καί τούς ἀφηρημένους ἐξπρεσιονιστές.  

Τό ἐργάκι μου ἔμεινε στίς πρῶτες του πινελιές, θύμα τῆς ἀνοησίας τῆς ἐποχῆς. Τό ἔχω 
κρεμασμένο γιά νά μοῦ θυμίζει καί νά μην ἀφήσει νά φύγει ποτέ ἀπό τό μυαλό μου ἡ ἁπλή 
ἀλήθεια ὅτι πρέπει νά εἶσαι προσηλωμένος σ’ αὐτό πού σέ ἀφορᾶ πραγματικά, ἔχοντας καί 
τήν Τόλμη νά ὑποστεῖς πολλές φορές καί τίς συνέπειες τῶν προσωπικῶν σου ἐπιλογῶν ἤ 
ἀκόμα καί λαθῶν. Παρεμπιπτόντως, αὐτόν τόν βράχο τόν ἔβλεπα ἀπό τό παράθυρο τοῦ 
ἐργαστηρίου πού εἶχα τότε στό Κουκάκι. Καί τί δέν θά ’δινα γιά νά τόν εἶχα τώρα ἀπέναντί 
μου καί νά μποροῦσα νά τόν ζωγραφίσω μέ τήν ἐπιμονή καί τή συγκέντρωση στίς ὁποῖες, 
θέλω νά πιστεύω, ἀσκήθηκα ὅλα αὐτά τά χρόνια. Εἶναι σημαντικό νά μπορέσεις νά σταθεῖς 
ὄρθιος ἀπέναντι στήν ἐποχή σου καί νά τῆς ἀντισταθεῖς, πού εἶναι καί ὁ μόνος τρόπος γιά 
νά συμμετάσχεις στή διαμόρφωσή της.  

Ἀπό πολύ νωρίς ἤμουν βέβαιος γιά τό τί ζωγραφική ἤθελα νά κάνω. Ποτέ δέν ἀμφέβαλλα 
γιά τόν μακρινό στόχο, ἔχοντας συγχρόνως τήν πεποίθηση ὅτι ἡ μοναδική ἐλπίδα γιά νά τόν 
πλησιάσεις εἶναι τό ν’ ἀμφιβάλλεις γιά τό κάθε ἔργο πού κάνεις καί νά τό κρίνεις μέ 
αὐστηρότητα. Καί λέγοντας «ζωγραφική», μιλάω γιά μιά τέχνη πού νά ἔχει τήν τόλμη νά 
μήν ἀναζητάει καμία δικαίωση ἔξω ἀπ’ αὐτήν. Γιά μιά ζωγραφική πού δέχεται τά ὅριά της, 
ὄχι γιατί παραιτούμενη ἀρκεῖται σ’ αὐτά, ἀλλά γιατί τά βλέπει σάν ἕναν τρόπο γιά ν’ 
ἀναπτύξει τή συνείδηση τῆς μοναδικότητάς της. Κάτι σάν πρόκληση ἤ σάν τήν ἀντίσταση 
πού πρέπει νά ὑπερβεῖ.  

Διαβάζω σ’ ἕνα κείμενο τοῦ Théophile Gautier πού δημοσιεύτηκε τό 1861: «Ἀλλά ὁ Diderot, 
παρά τό πνεῦμα του [...] ἔκανε λάθος σχετικά μέ τόν πραγματικό στόχο τῆς ζωγραφικῆς. Δέν 
ἀντιλαμβανόταν τήν αὐτονομία της, ὅπως πολλοί τό κάνουν σήμερα ἀκόμα [ποιό σήμερα, 
ἄραγε, τοῦ 1861 ἤ του 2017;], συγχέοντας τή φιλοσοφία μέ τήν τέχνη, πράγματα ἐντελῶς 
ἀνόμοια. Ἡ ζωγραφική, κι οὔτε ἡ ποίηση καί ἡ μουσική, δέν εἶναι φτιαγμένη γιά νά 
ὑποστηρίξει αὐτό ἤ τό ἄλλο σύστημα, ἤ γιά νά ἀποδείξει μιά ἠθική ἀλήθεια: γιατί ἄν τό 
δεχτοῦμε αὐτό, ὁ πιό μεγάλος δάσκαλος θά ἦταν ὁ Hogarth ἀντί νά εἶναι ὁ Μιχαήλ-Ἄγγελος 
ἤ ὁ Ραφαήλ. Οἱ τέχνες διδάσκουν καί νουθετοῦν μέσω τοῦ ὡραίου καί μόνον, καί ὄχι ἀπό 
τή μετάφραση μιᾶς φιλοσοφικῆς φράσης ἤ ἑνός κοινωνικοῦ αἰτήματος. Γιά τόν ἄνθρωπο 
πού εἶναι πραγματικός καλλιτέχνης, ἡ ζωγραφική δέν ἔχει στόχο παρά μόνον αὐτήν τήν 
ἴδια, καί αὐτό εἶναι ἀρκετό» [3]. 

Καί βέβαια, θά μοῦ πεῖτε, καί ἡ Guernica κακῶς ἔγινε, καί τά χαρακτικά τοῦ Γκόγια... Μά 
ἀκριβῶς –σκεφθεῖτε τά ἴδια θέματα ἀπό ἄλλους ζωγράφους χωρίς τό «ὕφος» τοῦ Picasso ἤ 
τοῦ Goya. Νομίζω πώς ἡ ζωγραφική ἔχει ν’ ἀσχοληθεῖ μέ ἄλλα πράγματα, ὄχι λιγότερο ἤ 
περισσότερο σημαντικά, ἀλλά πού τῆς ταιριάζουν καλύτερα καί πού μόνον αὐτή μπορεῖ νά 
πραγματευθεῖ μέ τρόπο μοναδικό.  

Προτιμῶ νά σκέφτομαι τή ζωγραφική σάν την χρυσή βροχή στήν «Δανάη» τοῦ Τισιανοῦ. Ὁ 
Δίας μεταμορφωμένος σέ χρυσή βροχή συναντάει τή Δανάη. Ἔχω τήν ἐντύπωση πώς ὁ 
Τισιανός ὑπαινίσσεται ἐδῶ τή ζωγραφική. Γιά τή σωματικότητα πού τή χαρακτηρίζει. Γιά τό 
πῶς μιά ἀφηρημένη ἰδέα ἀποκτᾶ ὑλικότητα. Ἡ ζωγραφική μᾶς ὁδηγεῖ ἀπό τήν ἀφαίρεση 
στό συγκεκριμένο. Δίνει στό ἄυλο τήν ὑπόσταση μιᾶς ὕλης πού λάμπει. Ἠ ζωγραφική εἶναι 
αὐτή ἡ χρυσή βροχή. Πού ὅμως μπορεῖ, πολλές φορές, νά λάμπει καί μόνον μέ ὤχρες καί 



μαῦρα ἤ καί μέ τά γαιώδη χρώματα, ἀποδίδοντας μοναδικά αὐτό τό φῶς πού κάθεται, γιά 
παράδειγμα, πάνω στά φροῦτα καί σέ ἀντικείμενα σάν κι αὐτά πού ζωγράφισε ὁ Chardin. Ὁ 
μόνος λόγος ὕπαρξης τοῦ ἔργου τῆς ζωγραφικῆς εἶναι, λοιπόν, ἡ λάμψη του. Ἡ μόνη του 
δικαίωση, ἡ αἴγλη πού δίνει στά πράγματα. Τό ἔργο πρέπει νά ἔχει μιά παρουσία 
ἀφοπλιστική καί νά εἶναι ἁπλῶς «ἐκεῖ», αὐτόνομο, χωρίς νά πρέπει νά ἀπολογηθεῖ γιά 
τίποτα.  

Τελευταῖα ἔχω πάει σέ ὁρισμένες ἐκθέσεις ὅπου δίπλα σέ κάθε ἔργο στέκονται κάποιοι, 
ἐξαιρετικά εὐγενεῖς καί πρόθυμοι, ἐπιφορτισμένοι μέ τό καθῆκον νά σοῦ ἐξηγοῦν τί 
σημαίνει τό ἔργο πού βλέπεις καί γιά ποιό λόγο τό ἔκανε ὁ καλλιτέχνης. Ἤ δέν 
καταλαβαίνουν ὅτι ἔτσι ὑπονομεύουν τό ἔργο ἐμποδίζοντάς το νά λειτουργήσει ἤ εἶναι 
ἀπολύτως πεπεισμένοι ὅτι εἶναι ἀδύναμο, ἀνεπαρκές καί δέν σημαίνει τίποτα ἀπό μόνο 
του. 

Ὑπάρχει ἕνα μικρό ἔργο τοῦ Chardin πού λέγεται «un jeune écolier qui dessine» (νεαρός 
μαθητής πού σχεδιάζει), ἀρκετά ἀποκαλυπτικό γιά τή φύση τῆς ζωγραφικῆς. Μᾶς δείχνει 
ἕναν νεαρό πού κάθεται στό ἔδαφος καί σχεδιάζει σκυμμένος, φορώντας ἕνα παλτό 
ταλαιπωρημένο, πού ἔχει μάλιστα καί μιά τρύπα στήν πλάτη. Αὐτό τό μικρό ἔργο μᾶς μιλάει 
γιά τόν μόχθο τῆς ζωγραφικῆς πού, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ Chardin, «Μᾶς 
βάζουν [στή σπουδή, τό σχέδιο] ἀπό τήν ἡλικία τῶν ἑπτά ἤ ὀχτώ χρόνων μέ τό port-crayon 
[μέ τό μολύβι] στό χέρι. Ἀρχίζουμε νά σχεδιάζουμε...» [3]. Τό ἔργο αὐτό μᾶς λέει, ἐπίσης, 
πώς ἡ ζωγραφική εἶναι μιά τέχνη φτωχή καί σέ ἄμεση σχέση μέ τόν ὑλικό κόσμο. Ἀλλά αὐτή 
εἶναι ἡ πραγματική της περιουσία. Φτωχαίνει ὅταν θέλει νά γίνει «ἔξυπνη» καί 
«ἐκλεπτυσμένη». 

Ὁ Τσαρούχης ἔλεγε ὅτι παλιά οἱ ζωγράφοι μιλοῦσαν μεταξύ τους ὅπως οἱ μαγείρισσες καί 
ρωτοῦσε ὁ ἕνας τόν ἄλλο: πῶς φτιάχνεις τό τάδε χρῶμα, τήν τάδε προετοιμασία, πόσο 
βάζεις ἀπ’ αὐτό, πόσο ἀπό τ’ ἄλλο; Μιά φράση τοῦ ζωγράφου W. Sickert ἔρχεται στό μυαλό 
μου: «Ὅσο πιό πολύ ἡ τέχνη μας εἶναι σοβαρή, τόσο περισσότερο θά τείνει νά ἀποφεύγει 
τό σαλόνι καί θά πηγαίνει νά κάθεται στήν κουζίνα. Οἱ πλαστικές τέχνες εἶναι ἄξεστες 
τέχνες, ἔχοντας ἕνα χαρούμενο πάρε-δῶσε μέ ἀνεπιτήδευτα/χοντροκομμένα ὑλικά 
πράγματα. Ἐνῶ θά ἀνθίσουν στή λάντζα [πλυσταριό] ἤ τήν κοπριά, μαραίνονται στά πρῶτα 
χνότα ἀπό τό σαλόνι».  

Σά νά τήν ἤξερε αὐτήν τή φράση ὁ Chardin. Τόν περισσότερο καιρό του τόν περνάει στήν 
κουζίνα καί ὁ ἴδιος, καί καμιά φορά καί στό πλυσταριό (La blanchisseuse /  ἡ πλύστρα). 
Ζωγραφίζει κυνήγια, λαγούς καί ὡραῖα φροῦτα. Δέν ξέρω ἄν ζωγράφισε κορόμηλα, ἀλλά 
ἔκανε ὡραῖα μῆλα, κάστανα, δαμάσκηνα, καρύδια καί κεράσια, ὅπως καί ἀρκετά 
φραγκοστάφυλα. 

Ὁ Chardin μπόρεσε ν’ ἀνανεώσει τήν ἐποχή του, μιά ἐποχή πού κι αὐτή πίστευε στό ὅτι ἡ 
τέχνη ὑπηρετεῖ μεγάλες ἰδέες καί ὑψηλά νοήματα, ὅπως μέ ἄλλον τρόπο γίνεται καί τώρα, 
μιά ἐποχή πού πίστευε στήν ἱεράρχηση τῶν εἰδῶν μέ πρώτη τήν «ἱστορική ζωγραφική» καί 
στό τέλος τῆς ἱεραρχικῆς κλίμακας τίς «νεκρές φύσεις», κάνοντας κυρίως ἔργα πού ἀνήκουν 
σ’ αὐτό τό «περιφρονημένο εἶδος», ἔχοντας ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν αἰσθαντικότητά 
του.  



Ὁ Chardin ξέρει πολύ καλά νά κινεῖται μέσα στά ὅρια τῆς ζωγραφικῆς, ἔχοντας ἐπίγνωση 
τῆς οὐσίας της. Καί ὅταν ζωγραφίζει τά ἔπιπλα καί τά ἄντικείμενα νιώθεις τά χέρια πού τά 
ἄγγιξαν καί τά σώματα πού τρίφτηκαν πάνω τους. Κάνει μιά ζωγραφική τῆς ἐγγύτητας καί 
τῆς ἀφῆς. Εἶναι μιά τέχνη πού δέν ἐξηγεῖ τά πράγματα, ἀλλά τά φέρνει πιό κοντά μας. Ἄς 
ἀκούσουμε γιά λίγο τόν F. Ponge [3]: «Ὁ Chardin δέν πάει νά ζήσει σ’ ἕναν κόσμο θεῶν ἤ 
ἡρώων τῶν ἀρχαίων μυθολογιῶν ἤ τῆς θρησκείας. Ὅταν οἱ ἀρχαῖες μυθολογίες δέν 
σημαίνουν πιά τίποτα γιά μᾶς, felix culpa!, ἀρχίζουμε νά αἰσθανόμαστε θρησκευτικά τήν 
καθημερινή πραγματικότητα. Πιστεύω ὅτι ὅλο καί περισσότερο θά τυγχάνουν ἀναγνώρισης 
οἱ καλλιτέχνες οἱ ὁποῖοι θά ἔχουν δώσει δείγματα, μέ τή σιωπή, μέ τήν πλήρη καί 
ἀνεπιφύλακτη ἀποχή ἀπό θέματα ἐπιβεβλημένα ἀπό τήν ἰδεολογία τῆς ἐποχῆς, μιᾶς καλῆς 
ἐπικοινωνίας μέ τούς μή-καλλιτέχνες τοῦ καιροῦ τους. Γιατί θά ἔχουν ὑπάρξει στό βάθος 
πραγματικά ζωντανοί σ’ αὐτόν τόν καιρό, στήν ἀνεπίσημη ἔκφρασή του, μή λαμβανομένων 
ὑπόψη τῶν ἰδεολογικῶν ὑπερδομῶν. [...] Καταπιαστεῖτε νά κάνετε μέ τόν πιό τετριμμένο 
τρόπο τό πιό κοινό ἀπό τά θεάματα: τότε εἶναι πού θά ἀναδειχθεῖ ἡ ἰδιοφυΐα σας». 

Καί νομίζω ὅτι αὐτή ἡ ἀπτικότητα, αὐτή ἡ τρυφερότητα πού νιώθει ὁ Chardin γιά τόν κόσμο 
δέν θά μποροῦσε νά ἐκφραστεῖ παρά μόνον μέ μιά ζωγραφική πού γίνεται ἀπό τό φυσικό: 
«Ὁ κύριος Chardin εἶναι ὑποχρεωμένος νά ἔχει συνέχεια μπροστά στά μάτια του τό πράγμα 
πού διάλεξε νά μιμηθεῖ ἀπό τό πρῶτο σκίτσο μέχρι πού νά βάλει καί τίς τελευταῖες 
πινελιές» [3]. Ἄς φέρουμε στό νοῦ μας τό πῶς κοιτάζει, τό βλέμμα του, σέ μιά ἀπό τίς 
τελευταῖες αὐτοπροσωπογραφίες του μέ παστέλ (Portrait de Chardin au chevalet, Λοῦβρο). 
Ὅταν ζωγραφίζεις ἀπό τό φυσικό ἔχεις τήν αἴσθηση ὅτι τό βλέμμα σου εἶναι σά νά 
ἀκουμπάει πάνω στά πράγματα. 

Ἄν ἀναφέρομαι τόσο συχνά στόν Chardin, πέρα ἀπό τήν ἀγάπη μου γι’ αὐτόν τόν ζωγράφο 
τῆς περισυλλογῆς καί τῆς ἀθωότητας, δέν εἶναι βέβαια γιατί πιστεύω ὅτι εἶναι ὁ μόνος πού 
κάνει πραγματική ζωγραφική, ἀλλά ἐπειδή εἶναι αὐτός πού μέ τό ἔργο του μᾶς δείχνει μέ 
πολύ καθαρό τρόπο τό πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ ζωγραφική γιά νά μήν μπορεῖ νά 
ὑποκατασταθεῖ ἀπό μία φωτογραφία, ἕνα μυθιστόρημα, μιά κινηματογραφική ταινία. 

Πάντα ὀνειρευόμουνα νά κάνω μιά ζωγραφική πού νά μπορεῖ νά πεῖ τά πάντα μέ τό 
πέρασμα καί μόνο ἀπό τό φῶς στή σκιά σέ ἕνα πρόσωπο ἤ ἕνα ἀντικείμενο. Στόν Chardin 
βλέπεις ὅτι αὐτό εἶναι δυνατόν. Εἶναι ἐκεῖνος πού ἔκπληκτος ἀπάντησε σέ κάποιον: «Μά 
ποιός σᾶς εἶπε ὅτι ζωγραφίζουμε μέ χρώματα... Χρησιμοποιοῦμε χρώματα... ἀλλά 
ζωγραφίζουμε μέ τό αἴσθημα.» [3] Μπόρεσε ν’ ἀποδώσει αὐτό τό αἴσθημα μέ μόνα τά 
χρώματα στίς πιό σιωπηλές τους ἁρμονίες, ζωγραφίζοντας τά πιό ἁπλά πράγματα πού 
ἔβλεπε μπροστά του.  

Εἶναι φανερό πώς μιλώντας για τόν Chardin μιλάω καί γιά μένα τόν ἴδιο, γιά τό πῶς 
ζωγραφίζω. Συγχρόνως, ὅμως, εἶναι καί σά νά τοῦ ἁπλώνω τό χέρι καί νά τοῦ ζητάω 
βοήθεια σ’ ἕναν ἀγώνα ἄνισο.  

Ἀθήνα, Σεπτέμβριος 2017 
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