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ΠΡOΛΟΓΟΣ

Βρισκόμουν στο Παρίσι για μεταπτυχιακές σπουδές —δι-
εξάγοντας έρευνα για τους έλληνες καλλιτέχνες οι οποί-
οι διάλεξαν τον δρόμο του Παρισιού στο δεύτερο μισό του 
19ου αι.—, όταν αποφάσισα μετά να ασχοληθώ με το έργο 
του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα. Στράφηκα προς αυτή την 
κατεύθυνση σταδιακά. Αναζητώντας, σε συνέχεια της μετα-
πτυχιακής μου εργασίας, ένα θέμα διατριβής με «ελληνο-
γαλλικό» ενδιαφέρον, αλλά και επικεντρωμένο στο πρώτο 
μισό τού 20ού αι., το όνομα του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα 
επανερχόταν διαρκώς στο προσκήνιο, στις ατέλειωτες 
συζητήσεις που είχα με τους καθηγητές μου στο Πανε-
πιστήμιο Paris Ι στη Σορβόννη, αλλά και, γενικότερα, με 
ανθρώπους της τέχνης. Εικαστικός, με ερείσματα στη Γαλ-
λία, με έργο και στην Ελλάδα, ο Γκίκας είναι από τους λί-
γους ζωγράφους της εποχής του που κατάφερε να αφήσει 
το στίγμα του στον καλλιτεχνικό κύκλο του Παρισιού. Οι 
πρώτες απόπειρες να προσεγγίσω το έργο του υπήρξαν για 
μένα αποκαλυπτικές. Έτσι, στην Αθήνα πια, όταν και η μέλ-
λουσα επιβλέπουσα της διατριβής μου στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Μ. Εμμανουήλ, με παρότρυνε να μελετήσω 
τη ζωγραφική του έλληνα καλλιτέχνη και πρώην καθηγητή 
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, δεν είχα κανένα ενδοιασμό. Το 
μακρύ, αλλά εξαιρετικά γοητευτικό, ταξίδι μου στον χώρο 
της τέχνης είχε ήδη αρχίσει.

Η διαδρομή υπήρξε κοπιώδης, με αρκετά προβλήματα, συ-
χνά με υπαναχωρήσεις και απογοητεύσεις, όχι όμως και 
μοναχική. Οφείλω πολλά καταρχήν στην εισηγήτριά μου, 
Μ. Εμμανουήλ, η οποία με καθοδηγούσε σε κάθε βήμα με 
τις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις της και με ενθάρρυνε στις 
δύσκολες στιγμές μου, καθώς και στα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής, Μ. Ασπρά και Σ. Σόρογκα, για την πολύτιμη βο-
ήθειά τους˙ στο Μουσείο Μπενάκη και τον διευθυντή του 
Άγγελο Δεληβορριά, ο οποίος εισηγήθηκε την έκδοση αυ-
τού του βιβλίου˙ στην υπεύθυνη της Πινακοθήκης Ν. Χα-
τζηκυριάκου-Γκίκα, Ι. Προβίδη, για τις ένθερμες προσπά-
θειές της να διευκολύνει με κάθε τρόπο την έρευνά μου, 
θέτοντας πρωτίστως στη διάθεσή μου το υλικό της Πινακο-
θήκης, αλλά και για τη γενικότερη στήριξή της˙ στους αν-
θρώπους του Μουσείου Μπενάκη: από τον τομέα εκδόσεων, 
τον υπεύθυνο Δ. Αρβανιτάκη και τη Λ. Καραγγέλου, για την 
άψογη συνεργασία μας, τον ερευνητή Ν. Π. Παΐσιο, για τις 
εύστοχες διευκρινίσεις του, και την Ι. Μωραΐτη, όχι μόνο 
για τον χρόνο που αφειδώς μου αφιέρωσε, αλλά και για τη 
σημαντική βοήθειά της στη φωτογράφηση και τεκμηρίωση 
των πινάκων και, κυρίως, τη συγκρότηση του καταλόγου 
των έργων του ζωγράφου. Ακόμη, ευχαριστώ θερμά τους 
συλλέκτες έργων του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, τα ιδρύμα-
τα και τα μουσεία, για την παραχώρηση των δικαιωμάτων 
δημοσίευσης των έργων του καλλιτέχνη. Ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες οφείλω στους γονείς μου, για την αμέριστη ηθική 
και οικονομική συμπαράστασή τους, χωρίς την οποία αυτή 
η μελέτη δεν θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, και στον 
σύζυγό μου, Κωνσταντίνο Τσατσαρώνη, για την υπομονή 
του και τη σημαντική συμβολή του στην αρχική ηλεκτρονι-
κή επεξεργασία εικόνων και  κειμένου.

Η παρούσα έκδοση βασίζεται στη διδακτορική μου διατριβή, 
που κατατέθηκε στο Ε.Μ.Π. το 2007, αλλά με κάποιες ανα-
γκαίες τροποποιήσεις εδώ και αρκετές συντομεύσεις όσον 
αφορά στο κείμενο, τη βιβλιογραφία και, κυρίως, τις παρα-
πομπές και τις σημειώσεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓH

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μακροβιότατος, εργατικός και πολυτάλαντος, ο Νίκος Χατζη-
κυριάκος-Γκίκας άφησε πίσω του τεράστιο, σε μέγεθος και 
αξία, καλλιτεχνικό έργο, που περιλαμβάνει πίνακες, σχέδια, 
γλυπτά, χαρακτικά, κουστούμια, σκηνικά, εικονογραφήσεις, 
αρχιτεκτονικές δημιουργίες και το οποίο εκτείνεται χρονολο-
γικά από το 1921 έως και το 1994, χρονιά του θανάτου του. 
Το δικό μου ενδιαφέρον, στο πλαίσιο πάντα της διδακτορι-
κής μου διατριβής, επικεντρώθηκε στο ζωγραφικό έργο τού 
καλλιτέχνη, το οποίο αποτελεί αναμφίβολα τον κυρίαρχο 
τομέα της εικαστικής του δραστηριότητας. Την επιλογή μου 
αυτή ενίσχυσε, συν τοις άλλοις, και η απουσία ανάλογης, 
μονογραφικού χαρακτήρα, μελέτης, που να συγκεντρώνει 
και να παρουσιάζει συνολικά τη ζωγραφική του Ν. Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα, σε όλα της τα εξελικτικά στάδια, με τρόπο 
ώστε να αναδεικνύεται η ευρύτητα και η πολλαπλότητά της. 
Πολλώ μάλλον αφού ο συγκεκριμένος ζωγράφος υπήρξε 
«ηγετικό στέλεχος» της λεγόμενης γενιάς του ’30, μετέχο-
ντας ενεργά στη διαδικασία «εξευρωπαϊσμού» της νεοελλη-
νικής τέχνης. 
Κατά τη διάρκεια τόσο της αναζήτησης όσο και της συγκέ-
ντρωσης των έργων του ζωγράφου, αλλά και κατά την επα-
λήθευση των ιδιαίτερων στοιχείων τους, ανέκυψαν πολλα-
πλές δυσκολίες. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο 
ίδιος ο Γκίκας, το διάστημα 1928-1930, είχε καταστρέψει κά-
ποια έργα του της νεανικής περιόδου (1924-1927). Αργότερα, 
τον καιρό του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, πολλοί πίνακές του 
χάθηκαν στο Παρίσι, όταν η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματός 
του, στην οδό Σαιν Ζερμαίν, πούλησε το ακίνητο, ενώ εκεί-
νος βρισκόταν στην Ελλάδα. Ακόμα, τον Δεκέμβριο του 1961, 
το σπίτι του καλλιτέχνη στην  Ύδρα έπιασε φωτιά, με αποτέ-
λεσμα κάποιοι από τους πίνακές του που φυλάσσονταν εκεί 
να καούν — ευτυχώς, όχι πολλοί, αφού οι περισσότεροι είχαν 
σταλεί εκείνη την εποχή στο Λονδίνο για μια έκθεση.1 Τέλος, 
από τον Μάρτιο του 1988 έως τον Μάρτιο του 1989, διάστη-
μα κατά το οποίο ο ζωγράφος βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό 
του Μπάρμπαρα στο Λονδίνο, η γιουγκοσλάβα οικονόμος 
του έκλεψε από το σπίτι του στην οδό Κριεζώτου στην Αθή-
να πίνακές του, μαζί με άλλα αντικείμενα της προσωπικής 
του συλλογής. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε τον 
διασκορπισμό των έργων του σε διάφορες χώρες του εξωτε-
ρικού, ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Αγγλία, όπου διέμενε ο 
Γκίκας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, και τις πολλαπλές 
αλλαγές των κατόχων τους, καθώς επίσης και τον μεγάλο 

1 Bonhomme, Ghika, σ. 21.

αριθμό πλαστών έργων που εμφανίστηκαν, κυρίως μετά τον 
θάνατό του, και τα οποία περιπλέκουν ιδιαίτερα τη διαδικα-
σία ταυτοποίησης των πινάκων. 
Με δεδομένες τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, δη-
μιουργήθηκε ένα corpus από πίνακες με λάδι, ακρυλικά, 
μεικτές τεχνικές, αυγοτέμπερα και εγκαυστική, αντιπρο-
σωπευτικό της σύνολης εικαστικής παραγωγής του έλληνα 
καλλιτέχνη. Σε πρώτη φάση, συγκεντρώθηκαν και φωτο-
γραφήθηκαν οι πίνακες που βρίσκονται στη συλλογή τού 
Μουσείου Μπενάκη - Πινακοθήκης Γκίκα,2 στη συλλογή τής 
Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου3 και 
σε άλλες γνωστές ιδιωτικές ή δημόσιες συλλογές της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. Στη συνέχεια, αναζητήθηκαν οι 
φωτογραφίες των έργων του ζωγράφου που φυλάσσονται 
στο φωτογραφικό αρχείο της Πινακοθήκης Γκίκα. Οι φωτο-
γραφίες αυτές, παρότι τις περισσότερες φορές είναι ασπρό-
μαυρες, αποτέλεσαν πολύτιμο υλικό για μένα, αφού σε 
πολλές περιπτώσεις υποκατέστησαν την άμεση επαφή με 
έργα των οποίων ο κάτοχος αγνοείται. Σημαντική βοήθεια 
μου προσέφεραν και οι χειρόγραφες καρτέλες με καταγε-
γραμμένα  βασικά έργα, τις οποίες διατηρούσε και επιμελώς 
ενημέρωνε ο ίδιος ο ζωγράφος από το 1921 και στις οποίες 
σημείωνε τα στοιχεία κάθε έργου, τον αρχικό αγοραστή και 
τις μεταπωλήσεις του εκάστοτε πίνακα. Ο κατάλογος4 του 
Ν. Πετσάλη-Διομήδη, στον οποίο καταγράφονται πίνακες 
του ζωγράφου από το 1921 ώς το 1940, παρά τις ελλείψεις 
του, υπήρξε εφαλτήριο στην έρευνά μου. 
Στην ταυτοποίηση των έργων, αλλά και στην κατανόηση 
της μεθοδολογίας που ακολούθησε ο καλλιτέχνης και της 
προετοιμασίας τους, με βοήθησαν σημαντικά τα σχέδια 

2 Η οικία του Γκίκα (4ος και 5ος όροφος) και η Πινακοθήκη (3ος 

όροφος) αποτελούν, μαζί με τους υπόλοιπους ορόφους της πο-

λυκατοικίας της οδού Κριεζώτου αρ. 3, το κληροδότημα του 

Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα, που λειτουργεί από το 1991 ως πα-

ράρτημα του Μουσείου Μπενάκη. Στις συλλογές του κληρο-

δοτήματος ανήκουν πίνακες του ζωγράφου, σχέδια, γλυπτά, 

χαρακτικά, βιβλία σχετικά κυρίως με την Ιστορία της Τέχνης, 

έπιπλα και προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη (Τσιγκά-

κου, «Η δωρεά στο Μουσείο Μπενάκη»).

3 Η δωρεά του Γκίκα στην Εθνική Πινακοθήκη έγινε το 1986 

και περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά έργα του καλλιτέχνη, 

που καλύπτουν το διάστημα από το 1927 ώς το 1986, με έμφα-

ση στην περίοδο 1940-1970. Ο όρος του Γκίκα ήταν τα έργα να 

εκτίθενται μόνιμα σε μια αίθουσα που θα φέρει το όνομά του.

4 Πετσάλης-Διομήδης Ν., Κατάλογος.
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του Γκίκα. Από τα περίπου 4.000 σχέδια5 εξέτασα κυρίως 
τα προσχέδια και τα τρέισινγκς (tracings), όπως και κάποια 
αντίγραφα ή μεμονωμένες σχεδιαστικές απόπειρες, σχετι-
κές με τους ζωγραφικούς πίνακες. Δεν έκρινα σκόπιμο να 
εντάξω τον συνολικό αριθμό των σχεδίων στο πλαίσιο της 
παρούσας έρευνας, αφού ο τεράστιος όγκος τους, τα διαφο-
ρετικά είδη, ο θεματικός τους πλούτος και η στιλιστική τους 
ποικιλομορφία καταδεικνύουν εξαρχής ότι, για τον ζωγρά-
φο, το σχέδιο υπήρξε αυτόνομη δημιουργική διαδικασία 
και, ως εκ τούτου, χρίζει ειδικής μελέτης.
Μετά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του μεγαλύτε-
ρου μέρους του υλικού, προχώρησα στην ομαδοποίηση 
και τη μελέτη του. Για το κείμενο, επέλεξα να ακολουθή-
σω μια δομή συνήθη σε τέτοιου τύπου μονογραφίες, με τις 
αναγκαίες περιοδολογήσεις και ομαδοποιήσεις, οι οποίες 
καθιστούν εύληπτες τις μεταβάσεις μεταξύ των περιόδων, 
τις επιδράσεις, τις συνάφειες ή ετερότητες μεταξύ των έρ-
γων και, συνεπώς, δίνουν τη δυνατότητα στον αναγνώστη/
μελετητή να αντιληφθεί την εξέλιξη του συνολικού έργου 
και, εφόσον υπάρχει, τη συνεκτική γραμμή ανάμεσα σε δι-
αφορετικές εποχές και εκφραστικούς τρόπους. Δημιουργή-
θηκαν έτσι πέντε μεγάλα κεφάλαια, με κριτήρια καταρχήν 
μορφολογικά, δηλαδή ανάλογα με τον κυρίαρχο χαρακτήρα 
των έργων και τις βασικές επιδράσεις που αυτά δέχτηκαν 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα, κατ’ αντιστοιχία όμως με βι-
ογραφικά στοιχεία καθοριστικής σημασίας. Θα πρέπει να 
επισημάνω ότι σαφώς έλαβα υπόψη μου προηγούμενες κα-
τηγοριοποιήσεις από άλλους μελετητές, που βασίζονταν σε 
πιο στερεότυπα διαδοχικά σχήματα (περίοδοι αναζητήσεων, 
ακμής, ωριμότητας — γεροντικό στιλ), αλλά προτίμησα να 
μη τις ακολουθήσω, καθώς πολύ νωρίς διαπίστωσα ότι η τέ-
χνη του Γκίκα, μια τέχνη σε διαρκή εξέλιξη, αλλά και με 
συνεχείς ανακυκλώσεις και επαναλήψεις, δύσκολα θα μπο-
ρούσε να εγκλωβιστεί σε τόσο στεγανές περιόδους. 
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει άλλα μικρότερα, σε μια προ-
σπάθεια να ομαδοποιηθούν περαιτέρω οι πίνακες κοινής 
θεματικής ή στιλιστικής κατεύθυνσης και, βέβαια, πάντα 
μέσα στο ιδιαίτερο καλλιτεχνικό και ιδεολογικό πλαίσιο της 
εποχής τους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι, στη Βιβλιογραφία, καταγράφηκαν 
μόνο οι πηγές στις οποίες γίνεται παραπομπή μέσα στο κεί-
μενο, για λόγους οικονομίας χώρου. Εξαντλητική βιβλιογρα-
φία για τον Γκίκα υπάρχει στον κατάλογο της Π. Τσάκωνα, 

5 Βλ. Αράπογλου, Σχέδια.

Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Εργογραφία. Βιβλιογραφία (1923-1996),6 
ενώ συμπληρωματική βιβλιογραφία για την εποχή και τους 
καλλιτέχνες οι οποίοι επηρέασαν τον ζωγράφο περιλαμβά-
νεται στη διδακτορική μου διατριβή. Επίσης, οι παραπομπές 
και οι σημειώσεις κάθε κεφαλαίου παρατίθενται συντομο-
γραφημένες. Στον Κατάλογο των έργων (σ. 269-318) εικονί-
ζονται και αναφέρονται χρονολογικά όλα τα ζωγραφικά έργα 
του καλλιτέχνη τα οποία δεν εικονίζονται στις σελίδες τού 
κειμένου. Στους τίτλους των έργων που αναφέρονται μέσα 
στο κείμενο, ο εντός παρενθέσεων δεύτερος τίτλος, όπου 
αναγράφεται, δηλώνει τον επίσημο διπλό τίτλο, ενώ ο εντός 
αγκυλών δηλώνει τον τίτλο που δεν είναι καθιερωμένος, ο 
οποίος όμως απαντά στη βιβλιογραφία. Πίνακες του Ν. Χα-
τζηκυριάκου-Γκίκα για τους οποίους δεν υπάρχουν επιβεβαι-
ωμένα στοιχεία, αλλά μόνο αναφορές, δεν περιλαμβάνονται 
στον Κατάλογο, μπορεί όμως ο αναγνώστης να τους αναζη-
τήσει στη διδακτορική μου διατριβή, όπου και ο κατάλογος 
των εκθέσεων στις οποίες έλαβε μέρος ο καλλιτέχνης.

6 Τσάκωνα, Εργογραφία. Βιβλιογραφία, και Τσάκωνα, συμπλήρω-

μα βιβλιογραφίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 
26 Φεβρουαρίου του 1906. Μεγάλωσε χωρίς αδέλφια, σε μια 
οικογένεια με οικονομική άνεση, ενεργή συμμετοχή στα πο-
λιτικά δρώμενα της εποχής και πλούσιο κύκλο γνωριμιών με 
σημαίνουσες προσωπικότητες του πολιτικού και ευρύτερου 
πνευματικού χώρου, που αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη 
μετέπειτα πορεία του ζωγράφου.
Ο πατέρας του, Αλέξανδρος Ν. Χατζηκυριάκος, καταγόταν 
από οικογένεια ψαριανών καπεταναίων, που η ιστορία της 
ανάγεται στον 18ο αιώνα. Ως αξιωματικός του πολεμικού 
ναυτικού είχε αναπτύξει έντονη δράση την περίοδο πριν και 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Προσωπικότητα ισχυρή, 
ο Αλέξανδρος Χατζηκυριάκος φαίνεται ότι σημάδεψε με την 
παρουσία του τον μικρό Νικoλή. Ο ίδιος ο Γκίκας, αναφε-
ρόμενος στον πατέρα του, μιλούσε πάντα με αγάπη και θαυ-
μασμό: «Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί δεν ήταν ένας 
συνηθισμένος πατέρας, ήταν πάρα πολύ δυναμικός και μου 
έκανε εντύπωση και τον λάτρευα».1 Η μητέρα του, Ελένη Γκί-
κα, «γλυκειά και μορφωμένη», προερχόταν από την πλούσια 
οικογένεια των Γκίκα, που «στην επανάσταση του ’21 είχαν 
καράβια πολλά».2 Στο μεγάλο σπίτι των Γκίκα στην Ύδρα περ-
νούσε τα καλοκαίρια του ο Νικολής.
Οι αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια, πλάι στον αυταρχι-
κό, στρατιωτικό πατέρα και τη μειλίχια μάνα, υπήρξαν πάντα 
ζωντανές: οι βόλτες στο Φάληρο, όπου ζωγράφιζε «με ένα 
μπαστουνάκι στην άμμο», η απογοήτευση του πατέρα, όταν 
διαπίστωσε ότι ο γιος του ήταν μύωψ και δεν μπορούσε να 
γίνει αξιωματικός, τα καλοκαίρια στην Ύδρα και η επίσκεψη 
στην Κωνσταντινούπολη, σε μια εποχή που «έχει μείνει σαν 
κάτι το μαγικό, σαν κάτι το εξαιρετικό ώς τώρα που αυτά τα 
χρόνια παρήλθαν ανεπιστρεπτί».3 
Η κλίση προς τη ζωγραφική διαφάνηκε από την πολύ μικρή 
ηλικία4 των τεσσάρων-πέντε ετών, για ν’ ακολουθήσει και η 
πρώτη αναγνώριση από την οικογένεια. Όταν το ταλέντο τού 
μικρού Νικολή όχι μόνο αναγνωρίστηκε, αλλά και επιβρα-
βεύτηκε από τους δασκάλους του στο σχολείο (το 1912, είχε εγ-
γραφεί στο «Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον» του Δ. Ν. Μακρή), 
με την απαλλαγή του από το μάθημα των καλλιτεχνικών, οι 

1 Παρασκήνιο, 1991.

2 Πετρίδη, «Χατζηκυριάκος-Γκίκας», σ. 62.

3 Παρασκήνιο, 1991.

4 Τις αναμνήσεις του από την παιδική του ηλικία, καθώς και την 

πρώτη του επαφή με τη ζωγραφική έχει περιγράψει ο Γκίκας 

πολύ παραστατικά στο Χατζηκυριάκος-Γκίκας, «Οι δάσκαλοί 

μου», σ. 107.

γονείς του, ξεπερνώντας τους αρχικούς δισταγμούς, έσπευ-
σαν να βρουν κάποιον ζωγράφο για να του διδάξει τις αρχές 
της ζωγραφικής τέχνης. Ο Βασίλειος Μαγιάσης υπήρξε ο 
πρώτος του δάσκαλος ζωγραφικής. Το 1917-1918, παρακολού-
θησε κοντά του δυο-τρία μαθήματα στην ύπαιθρο. Έμαθε να 
χειρίζεται τη λαδομπογιά, να στρώνει ουρανούς, να αναμει-
γνύει τα σωστά χρώματα για να αποδίδει τις αποχρώσεις των 
φυλλωμάτων, να χρησιμοποιεί τις ώχρες και τις τέρρες για τη 
γη. Σε αντίθεση με το προσεγμένο χρώμα, το σχέδιο που του 
δίδαξε ο Μαγιάσης ήταν «υποτυπώδες [...] κάποιο γρήγορο 
και πολύ γενικό σκιτσάρισμα».5 Από αυτό ο Γκίκας έμαθε, 
όπως παραδέχεται ο ίδιος, αποτιμώντας τη μαθητεία του πλάι 
στον πρώτο δάσκαλό του, τη δύναμη ή, ορθότερα, την αξία 
που μπορεί να έχει και η «τσαπατσουλιά», εννοώντας προφα-
νώς μια πιο αυθόρμητη γραφή.
Το 1919, ο Γκίκας πήγε στο Παρίσι, όπου εγγράφηκε στο Λύ-
κειο Ζανσόν ντε Σαϊγύ.  Ένα χρόνο αργότερα, επέστρεψε στην 
Αθήνα για λόγους υγείας, συνεχίζοντας τις σπουδές του στο 
λύκειο της Λεοντείου, ενώ, παράλληλα, παρακολουθούσε με-
ρικά μαθήματα σχεδίου από τον γάλλο ζωγράφο Πωλ Ζουβ. 
Στο ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, το 1920, είχε την ευ-
καιρία να επισκεφτεί τα μουσεία, τους κήπους, τις εκκλησίες 
και τα μνημεία της Πόλης και να εξοικειωθεί με το σχέδιο δί-
πλα στον αρχιτέκτονα και ακαδημαϊκό Βασίλειο Κουρεμένο, 
ο οποίος ήταν στενός οικογενειακός φίλος.
Μέσω των επαφών της οικογένειάς του, ο Γκίκας γνώρισε, το 
1921, τον Κωνσταντίνο Παρθένη και «εισήχθη εις την Τέχνην 
από την Μεγάλη Πόρτα»,6 όπως έγραψε ο ίδιος, θέλοντας να 
εξάρει τη συμβολή του δασκάλου του τόσο στην πορεία της 
ελληνικής ζωγραφικής όσο και στη δική του. Στα παιδικά του 
μάτια, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποίησε ο Παρθέ-
νης στο πρώτο μάθημα φάνταζε εξωπραγματική: «Εκρέμασε 
έναν σπάγκο από τη λάμπα και μου είπε να τον ζωγραφίσω. 
Τέτοιο πράγμα δεν μου είχε περάσει από το νου».7 Τα μα-
θήματα επαναλήφθηκαν καμιά δεκαριά φορές και ύστερα 
διακόπηκαν λόγω των αυξημένων σχολικών υποχρεώσεων 
του Γκίκα, οι συμβουλές όμως του Παρθένη για το φως και 
τα παθήματα των αντικειμένων, για το γεωμετρικό σχέδιο, τα 
συμπληρωματικά χρώματα και τις αντιθέσεις των γραμμών, 
του άνοιξαν νέους ορίζοντες.

5 Χατζηκυριάκος-Γκίκας, στο ίδιο.

6 Χατζηκυριάκος-Γκίκας, στο ίδιο, σ. 109.

7 Χατζηκυριάκος-Γκίκας, στο ίδιο. 
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Το 1922, μόλις αποφοίτησε από τη Λεόντειο (τομέα φιλοσο-
φίας), γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπου όμως δεν φοίτησε τελικά, γιατί έφυγε για το 
Παρίσι, προκειμένου να φοιτήσει, το 1923, στη Φιλολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόννης. Εκεί σπούδασε 
γαλλική και ελληνική φιλολογία, καθώς και αισθητική, με 
καθηγητές τους Υμπέρ Περνό, Σοφία Αντωνιάδη και Βικτόρ 
Μπας, ικανοποιώντας έτσι την αγάπη που είχε από μικρός 
για τη λογοτεχνία και το γράψιμο. Συγχρόνως, παρακολου-
θούσε εκθέσεις. Έτσι, τον επόμενο χρόνο, «παρενέβη ορμη-
τικός ένας άλλος δελεαστικός παράγων: η Ζωγραφική τέχνη 
με τους ιριδισμούς της αρπάζοντας την πέννα από τα χέρια»8 
του. Γράφτηκε στην ελεύθερη Ακαδημία Ρανσόν, όπου πα-
ρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής, με τον Ροζέ Μπισσιέρ, 
του οποίου «η αισθητική και η τεχνοτροπία εβασίζοντο κυ-
ρίως επί των αρχών του ημετέρου Θεοτοκοπούλου, του Γάλ-
λου κλασικού Ν. Poussin και του P. Cézanne»,9 και χαρακτι-
κής με τον Δημήτρη Γαλάνη. Η προτροπή του Ροζέ Μπισσιέρ 
να αφήσει την Ακαδημία, γιατί ήταν πολύ καλός και δεν είχε 
τίποτα να μάθει, εισακούστηκε τότε από τον νεαρό Γκίκα, ο 
οποίος όμως δεν συγχώρεσε ποτέ τον δάσκαλό του γι’ αυτήν 
την τόσο «εγκληματική» στάση του. Το 1926, πάντως, όταν 
εγκατέλειψε την Ακαδημία, συνέχισε τα μαθήματα χαρακτι-
κής στο ατελιέ τού Δημήτρη Γαλάνη. 
Στο Παρίσι, ο νεαρός ζωγράφος, με το μαύρο πλατύγυρο κα-
πέλο, το αριστοκρατικό ύφος και το υπέρκομψο μπαστούνι 
από πολύτιμο ξύλο,10 ενσάρκωνε, από τα πρώτα κιόλας χρό-
νια, όλα τα χαρακτηριστικά του “ζωγράφου δανδή” (peintre 
dandy)· καλλιεργούσε συστηματικά επαφές11 και φιλίες με 
ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, καθώς και με 
πλούσιους αστούς, Έλληνες και Γάλλους, ενώ συγχρόνως 
ανέπτυσσε έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα. Από τις ελ-
ληνικές παρισινές παρέες της νεότητάς του, ο ίδιος ο Γκίκας 
συχνά αναφερόταν στις ποιητικές περιδιαβάσεις του με τον 
Μιλτιάδη Μαλακάση στην Μπουλβάρ Σαιν Ζερμαίν, στην 
επιστήθια φιλία του με τον γιατρό Άγγελο Κατακουζηνό, στις 
πολεμικές και ερωτικές διηγήσεις του Γιώργου Κατσίμπαλη, 
στις υπέροχες ιστορίες του Γεράσιμου Βώκου και του Φωκί-
ωνα Ρωκ, στις καθημερινές συναντήσεις του με τον Κώστα 

8 Χατζηκυριάκος-Γκίκας, «Σημείωση», σ. 9.

9 Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Υπόμνημα.

10 Κατακουζηνός, «Χατζηκυριάκος-Γκίκας», σ. 639.

11 Για τις γνωριμίες που έκανε στο Παρίσι, βλ. Πετρίδη, «Χατζηκυ-

ριάκος-Γκίκας», σ. 67-68 και Ηλιοπούλου, Παναγιωτόπουλος, 

«Ο Γκίκας αυτοβιογραφείται», σ. 105-106.

Βάρναλη, στις επισκέψεις του στο σπίτι του φιλότεχνου Αι-
γυπτιώτη Νίκου Μαζαράκη, αλλά και στο ειδύλλιό του, το 
1925, με την ποιήτρια Αντιγόνη (Τίγκη) Μπούμπουλη, το γέ-
νος Κοτζιά, τη μετέπειτα σύζυγό του. Από τους ευρωπαίους 
καλλιτέχνες και διανοητές που ζούσαν και εργάζονταν εκεί-
νη την εποχή στο Παρίσι, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους και υπέρμαχους της μοντέρ-
νας τέχνης, όπως τους ζωγράφους Ζαν Ελιόν, Φερνάν Λεζέ, 
Ανρί Ματίς, Πάμπλο Πικάσσο, τους γλύπτες Ζαν Αρπ, Ανρί 
Λωράν, Κονσταντέν Μπρανκούζι, Χένρι Μουρ, τους κριτι-
κούς Κριστιάν Ζερβός και Στρατή Ελευθεριάδη, γνωστό ως 
Τεριάντ, αλλά και συγγραφείς και ποιητές, όπως τον Αντρέ 
Μαλρώ και τον Ρενέ Σαρ. Ιδιαίτερα στενή και ταυτόχρονα 
απόλυτα δημιουργική ήταν η σχέση του με τον Σαρλ Εντουάρ 
Ζαννερέ, τον γνωστό ως Λε Κορμπυζιέ, σχέση την οποία πε-
ριγράφει ο ίδιος: «Συνδεθήκαμε στενά και τρώγαμε κάθε μέρα 
μαζί. Σκεπτόμαστε για όλα τα πράγματα και κάναμε κριτική σε 
ό,τι βλέπαμε, σε όλες τις εκθέσεις που γίνονταν στο Παρίσι».12 
Διαφορετικά, ίσως πιο διασκεδαστικά, ανάλαφρα και λιγότερο 
ενδοσκοπικά ήταν τα γεύματα με σαμπάνια που έδιναν στο 
εξοχικό τους στο Βαρενζεβίλ ο Ζωρζ Μπρακ και η γυναίκα 
του, Μαρσέλ, άνθρωποι «γεμάτοι χιούμορ», που «διηγούνταν 
θαυμάσιες ιστορίες και μας άνοιγαν άγνωστες προοπτικές».13

Η αναγνώριση από το γαλλικό κοινό ήρθε πολύ νωρίς, χάρη 
στην τακτική συμμετοχή του Γκίκα στο Σαλόνι των Ανεξαρ-
τήτων, στο Σαλόνι των Υπερανεξαρτήτων και στο Σαλόνι του 
Κεραμεικού. Καθοριστική υπήρξε η οργάνωση της πρώτης 
ατομικής έκθεσής του, στην γκαλερί Περσιέ, το 1927. Την έκ-
θεση προλόγισε ο γνωστός κριτικός Μωρίς Ραϋνάλ και επι-
σκέφτηκε ο Πάμπλο Πικάσσο, ο οποίος, βλέποντας τα έργα, 
είπε για τον έλληνα ζωγράφο ότι «έχει μεγάλη ηθική συνεί-
δηση της πραγματικότητας και της αλήθειας».14 Η επιτυχία 
πιστοποιήθηκε από τις κολακευτικές κριτικές που δημοσιεύ-
τηκαν στον γαλλικό τύπο, αλλά και από την αγορά μεγάλου 
αριθμού έργων από συλλέκτες και γκαλερί.
Το 1928, ο Γκίκας επιστρέφει στην Αθήνα, όπου πρωτοπα-
ρουσιάζει τα έργα του στο αθηναϊκό κοινό. Μεταξύ των επι-
σκεπτών της έκθεσης ήταν και ο αρχιτέκτονας Δημήτρης Πι-
κιώνης, ο οποίος έκανε θερμά σχόλια για τη ζωγραφική του. 
Ανάμεσα στους δύο άνδρες αναπτύχθηκε προοδευτικά μια 
στενή προσωπική και επαγγελματική σχέση, που μελλοντικά 

12 Ηλιοπούλου, Παναγιωτόπουλος, στο ίδιο, σ. 107.

13 Bonhomme, Ghika, σ. 21.

14 Ηλιοπούλου, Παναγιωτόπουλος, στο ίδιο.
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Η ορχήστρα Ι (1929) (λεπτομέρεια)
Λάδι σε μουσαμά, 46 × 61 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΩΝ

1. ΤΑ ΧΡOΝΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ: 1921-1925

Οι καλλιτεχνικές απόπειρες της παιδικής ηλικίας του Νίκου 
Χατζηκυριάκου-Γκίκα δεν σώζονται, παρά μόνο ως ανάμνη-
ση του ίδιου. Μέσα από τις δικές του αφηγήσεις γνωρίζουμε 
για τα καραβάκια, τους Τούρκους με τα φέσια και τα αφηρη-
μένα σχήματα που έφτιαχνε στην άμμο, σε ηλικία μόλις έξι 
χρονώ, για τις χάρτινες φιγούρες που έκοβε στα δέκα του χρό-
νια και την πρώτη έκθεση ζωγραφικής που οργάνωσε στα δε-
κατρία του. Όλα αυτά —ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό τους 
αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως αγνοούμε, και από το όποιο 
ταλέντο εμπεριείχαν— μαρτυρούν αναμφισβήτητα την αστεί-
ρευτη παιδική φαντασία του δημιουργού τους, καθώς και τον 
υπέρμετρο ζήλο του για δημιουργία, επιβεβαιώνοντας ίσως 
έτσι την άποψη ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν γίνονται, αλλά 
γεννιούνται. 
Τις πρώτες απτές αποδείξεις για τις ζωγραφικές ικανότητες 
του νεαρού Γκίκα και, ιδιαίτερα, για τη «διαβολική ευχέρεια» 
που είχε στο σχέδιο μας προσφέρουν τα λιγοστά έργα τής 
σπουδαστικής του περιόδου. Πρόκειται για πίνακες που ζω-
γράφισε από το 1921 ώς το 1925, την εποχή, δηλαδή, κατά την 
οποία μαθήτευσε διαδοχικά πλάι στον Βασίλειο Μαγιάση, τον 
Κωνσταντίνο Παρθένη, τον Ροζέ Μπισσιέρ και τον Δημήτρη 
Γαλάνη. Η αποσπασματικότητα των σπουδών του, η διαφορε-
τικότητα των δασκάλων του και η μετάβασή του από την Αθή-
να στο Παρίσι υπήρξαν οι κύριοι παράγοντες που καθόρισαν 
τον χαρακτήρα των πρώιμων αυτών προσπαθειών. 
Εύκολα ανακαλύπτει κανείς την πρόθεση του Γκίκα να πειρα-
ματιστεί και να εφαρμόσει τεχνικές τόσο των δασκάλων του 
όσο και κάποιων μεγάλων δημιουργών του παρελθόντος. Στην 
ουσία, επρόκειτο για μια προσπάθεια να κατακτήσει τα ίδια τα 
μέσα της ζωγραφικής, το σχέδιο, τη σύνθεση και το χρώμα, 
ακολουθώντας τα εκάστοτε πρότυπά του, χωρίς να αποτολμά 
τη ρήξη με καθιερωμένες μεθόδους και πρακτικές, προκει-
μένου να πετύχει την πρωτοτυπία και τον νεωτερισμό. Στο 
πλαίσιο αυτής της εξοικείωσης εντάσσεται και η ενασχόλησή 
του με θέματα «παραδοσιακά», αρχικά με το πορτρέτο και, αρ-
γότερα, με την ολόσωμη ανθρώπινη μορφή και το γυμνό. Τα 
θεματικά αυτά πεδία, που στο μέλλον δεν θα τον απασχολού-
σαν ιδιαίτερα, την εποχή εκείνη του έδιναν τη δυνατότητα να 
διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχαινε την 
ομοιότητα με το μοντέλο που είχε μπροστά του. 
Το πρωιμότερο έργο του χρονολογείται το 1921, όταν ο ζωγρά-
φος είχε ήδη επιστρέψει στην Αθήνα από το παρθενικό ταξίδι 
του στο Παρίσι, πριν ακόμα, δηλαδή, ξεκινήσει τα μαθήματα 
με τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Σε πίνακες του Λούβρου, έτσι, 
σαν και εκείνον του γάλλου ζωγράφου Ζαν Βαπτίστ Καμίγ 

Εικ. 1
Αυτοπροσωπογραφία (1921)
Λάδι σε ξύλο, 21,6 × 12,8 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα
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Κορό,1 θα μπορούσαμε ίσως να αναζητήσουμε την έμπνευσή 
του για την παραδοσιακή, ως προς τη θεματική και την τεχνο-
τροπία της, Αυτοπροσωπογραφία του (εικ. 1), με τον ζωγράφο να 
στέκεται σε στάση τρία τέταρτα μπροστά στο καβαλέτο, κρα-
τώντας τα σύνεργα της δουλειάς του στο χέρι, την ώρα της δη-
μιουργίας. Αξιοσημείωτες είναι οι πολύ μικρές διαστάσεις τού 
πίνακα, προφανώς λόγω της διστακτικότητας του καλλιτέχνη 
να δουλέψει μια μεγάλη σύνθεση. Οι σχεδιαστικές και συνθε-
τικές αδυναμίες που παρουσιάζει το έργο του αυτοδίδακτου 
Γκίκα (είχαν προηγηθεί μόνο δύο μαθήματα με τον Βασίλειο 
Μαγιάση) είναι ορατές τόσο στον τρόπο με τον οποίο εντάσσει 
το καβαλέτο στον χώρο όσο και στην άτυχη προσπάθεια να 
εναρμονίσει το πόδι του ζωγράφου με εκείνο της καρέκλας. 
Ωστόσο, είναι εντυπωσιακή, όπως εύστοχα παρατηρεί και ο Ν. 
Πετσάλης-Διομήδης,2 η σχεδόν φωτογραφική ομοιότητα που 
επιτυγχάνεται με πολύ λιτά, σχεδόν αφαιρετικά, μέσα, προσ-
δίδοντας στο έργο χαρακτηριστικά μινιατούρας.
Μικρογραφικό είναι και το Εσωτερικό με τη γιαγιά (εικ. 2), έργο 
που ζωγράφισε ο Γκίκας στην Αθήνα, την περίοδο μεταξύ 1921 
και 1922, όταν o ζωγράφος παρακολουθούσε τα μαθήματα με 
τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Η χρωματική κλίμακα περιορίζε-
ται σε ζεστά γήινα χρώματα, καφέ, κόκκινα και ώχρες, με ήρε-
μες τονικές διαβαθμίσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κα-
μπυλόγραμμα περιγράμματα, που ρυθμοποιούν τη σύνθεση 
και τα οποία παραπέμπουν, όπως και οι μεγάλες επιφάνειες 
επίπεδου χρώματος, στους Ναμπί. Άλλωστε, και το ίδιο το 
θέμα θυμίζει πίνακές τους, με εσωτερικούς χώρους, ως επί το 
πλείστον γωνίες δωματίων, που περιορίζονται από τοίχους και 
έπιπλα και με ανθρώπινες μορφές μέσα, που απεικονίζονται 
σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητάς τους. Αν η ανα-
φορά αυτή υπήρξε συνειδητή ή όχι δεν είναι σαφές, πάντως 
την εποχή εκείνη ο Γκίκας είχε ήδη έρθει σε  επαφή με τη 
μοντέρνα τέχνη, κατά τη σύντομη παραμονή του στη γαλλική 
πρωτεύουσα. Εικονογραφικά, στο έργο του εμφανίζονται για 
πρώτη φορά το ανοιχτό παράθυρο, το μπαλκόνι και το στρογ-
γυλό τραπεζάκι, θέματα που θα διαπραγματευθεί στη συνέχεια 
ο ζωγράφος πολλές φορές, είτε αυτόνομα είτε εντάσσοντας τα 
στοιχεία αυτά στις συνθέσεις των έργων του.
Στην Προσωπογραφία της Ελένης Θ. Γκίκα (γιαγιάς του καλλιτέ-
χνη) (εικ. 3), του 1922, ο Γκίκας αντλεί και πάλι το θέμα του 

1 Ζαν Βαπτίστ Καμίγ Κορό, Αυτοπροσωπογραφία μπροστά σε κα-
βαλέτο, 1825, Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι: Ferrier, L’art au 
XIXe, σ. 228.

2 Πετσάλης-Διομήδης Ν., Κατάλογος, σ. 94.

Εικ. 2
Εσωτερικό με τη γιαγιά (1921-1922)
Λάδι σε ξύλο, 12 × 18 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

Εικ. 3
Προσωπογραφία της Ελένης Θ. Γκίκα (1922)
Λάδι σε μουσαμά, 56 × 44,5 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα
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από το περιβάλλον των οικείων του προσώπων, διατηρώντας 
στοιχεία των προηγούμενων έργων, όπως οι σκούροι, καφέ, 
μαύροι-γκρίζοι τόνοι, το σαφές σχέδιο, οι καθαροί όγκοι και η 
λιτή απόδοση των ενδυμάτων. Στο προσχέδιο (εικ. 4) του έρ-
γου, οι πολλαπλές διακεκομμένες γωνιώδεις γραμμές γύρω 
από τα μάτια, το στόμα και τον λαιμό αποκαλύπτουν τα ση-
μεία στα οποία εξαρχής ο ζωγράφος εστίασε την προσοχή του, 
προκειμένου να αποδώσει με πιστότητα τα ατομικά χαρακτη-
ριστικά και την έκφραση του προσώπου. Όπως ομολογεί ο 
ίδιος ο Γκίκας, ο Κωνσταντίνος Παρθένης ήταν εκείνος που 
του έμαθε αυτό το «γεωμετρικό, γωνιώδες» σχέδιο, «με σημα-
ντικά χαρακτηριστικά σημεία, μέσα και έξω από το σχήμα που 
χρησίμευε ως βάση για το χρώμα».3 

3 Χατζηκυριάκος-Γκίκας, «Οι δάσκαλοί μου», σ. 109. 

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες προσπάθειες, όπου τα 
πρόσωπα αποδίδονται μάλλον αφαιρετικά, πράγμα καθόλου 
άσχετο και με το μικρό μέγεθος των πινάκων, εδώ ο ζωγράφος 
ασχολείται με το πλάσιμο του προσώπου, χρησιμοποιώντας 
τη διαβάθμιση των τόνων. Οι αντιθέσεις του φωτός και των 
σκιών στο πρόσωπο και τον λαιμό γίνονται με αρκετά σκλη-
ρό, γεωμετρικό, τρόπο, που θυμίζει, όπως και οι πτυχές στα 
ρούχα, την τεχνική του Γκρέκο, γνώριμη στον Γκίκα από τον 
Κωνσταντίνο Παρθένη, ενώ οι γρήγορες πινελιές δεξιά δεί-
χνουν μια δειλή απόπειρα εφαρμογής της ιμπρεσιονιστικής 
πινελιάς του Ρενουάρ. 
Απόλυτα ενταγμένο στο κλίμα της ζωγραφικής του Κωνστα-
ντίνου Παρθένη είναι το πρώτο τοπίο που έκανε ο Γκίκας, το 
1921, το Τοπίο με κυπαρίσσι (εικ. 5). Η παρουσία του κάθετου 
στοιχείου, του δέντρου, στο πρώτο πλάνο, με την απλοποιη-
μένη φόρμα του, τα καθαρά περιγράμματα, η κατάτμηση του 
χώρου σε χρωματικές ζώνες παράλληλες με τον ορίζοντα, κα-
θώς και οι αβρές χρωματικές αρμονίες που δημιουργούνται 
με τις ήρεμες και απαλές διαβαθμίσεις των μοβ, θαλασσί, γκρι 
και πράσινων τόνων συνδέουν το έργο με έργα του Παρθένη 
των πρώτων δεκαετιών του αιώνα.4 Η σχέση αυτή ή, ορθότε-
ρα, η επίδραση του Κωνσταντίνου Παρθένη αποτυπώνεται 
σαφώς και στα λόγια του ίδιου του ζωγράφου: «Μου έμαθε τα 
συμπληρωματικά χρώματα, τις αντιθέσεις των γραμμών, πε-
ρίπου όπως τις έχει ο Seurat και την τέχνη να αφήνεις κενό 
στο μουσαμά».5

Όταν ο Γκίκας εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι, το 1923, 
ήρθε σε άμεση επαφή με τη γαλλική ζωγραφική, όχι μόνο 
λόγω των σπουδών του στην Ακαδημία Ρανσόν, οι οποίες 
εξάλλου, σύμφωνα και με δικές του μαρτυρίες, δεν φαίνεται 
να του προσέφεραν πολλά, αλλά, κυρίως, χάρη στην επαφή 
του με τα ίδια τα έργα τέχνης και τους δημιουργούς τους. Πα-
ράλληλα, στα μεγάλα μουσεία του Παρισιού, όπως το Λούβρο, 
το οποίο επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 1920, αλλά και σε 
μουσεία της Ρώμης και της Φλωρεντίας, που γνώρισε στο τα-
ξίδι του στην Ιταλία, το 1924, είχε την ευκαιρία να θαυμάσει 
μερικά από τα κλασικά αριστουργήματα της τέχνης άλλων 
εποχών. Το παλαιό και το νέο θα αποτελέσουν, έτσι, πηγή 
έμπνευσης για τον νεαρό μαθητευόμενο ζωγράφο, ο οποίος 
με επιμονή αναζητούσε, την εποχή εκείνη, πρότυπα για να 
δοκιμαστεί και να εξασκηθεί.
Η ανθρώπινη μορφή και το τοπίο είναι τα θέματα που τον 

4 Ματθιόπουλος, Παρθένης, σ. 51, 196.

5 Χατζηκυριάκος-Γκίκας, στο ίδιο.

Εικ. 4
Προσωπογραφία της Ελένης Θ. Γκίκα (1922)
Κάρβουνο σε χαρτί, 46 × 33,3 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  
IN -BETWEEN PAGES  ARE  O MITTED



— 86 —

2.1. Το 3ο μάτι και τα θεωρητικά κείμενα του Γκίκα

Η αγάπη του Γκίκα για τον λόγο υπήρξε παλαιά και διαρ-
κής. Τα πρώτα του συγγραφικά δείγματα είδαν το φως τής 
δημοσιότητας μόλις στην εφηβική ηλικία, τότε δηλαδή που 
έγραφε κριτικές για το περιοδικό Libre, παράλληλα με τη 
συγγραφή δύο μυθιστορημάτων, τα οποία όμως δεν τελείωσε 
ποτέ. Η ερασιτεχνική ενασχόλησή του  με το γράψιμο σύντο-
μα έγινε ενσυνείδητη επιλογή για τον χώρο της φιλολογίας 
και της αισθητικής, που τον οδήγησε στη Φιλολογική Σχολή 
της Σορβόννης. Μπορεί οι σπουδές αυτές να μην ολοκληρώ-
θηκαν τελικά, καθώς παρενέβη εν τω μεταξύ η ζωγραφική, 
όμως, όπως ο ίδιος σημειώνει στον πρόλογο του βιβλίου του 
Ανίχνευση της  ελληνικότητος, δεν έπαψε ούτε και τότε να γρά-
φει, μόνο που τώρα πια έγραφε για τον εαυτό του σκέψεις, 
στοχασμούς, απορίες, προβλήματα τεχνικής, συγκρίσεις, πα-
ρομοιώσεις, θεωρίες περί τέχνης, κριτικές για εκθέσεις, μου-
σεία, βιβλία, εντυπώσεις από ταξίδια.
Στην Ελλάδα του 1934, μέσα σε ένα κύκλο διανοουμένων, ο 
έλληνας ζωγράφος βρήκε τις προϋποθέσεις για να αξιοποιή-
σει το έμφυτο χάρισμά του και να αναπτύξει, παράλληλα με 
τη ζωγραφική, μια νέα ιδιότητα, αυτήν του θεωρητικού τής 
τέχνης. Ο ίδιος αντιλαμβανόταν τη δημιουργική πράξη ως 
«προϊόν όλου του ψυχισμού του καλλιτέχνη» και, συνεπώς, 
θεωρούσε αδιάσπαστα συνδεδεμένες την ιδιότητα του ζω-
γράφου με εκείνη του στοχαστή. Εξάλλου, όπως ορθά επιση-
μαίνει ο Αλέξανδρος Ξύδης,10 την εποχή εκείνη οι συνθήκες 
απαιτούσαν από τους «διαλεχτούς Έλληνες» να είναι πολύ-
πλευροι λειτουργοί του πνεύματος και, υπ’ αυτήν την έννοια, 
η περίπτωση του Γκίκα δεν αποτελεί το μοναδικό παράδειγ-
μα πολυσχιδούς προσωπικότητας στον χώρο των τεχνών και 
των γραμμάτων. 
Τα θεωρητικά κείμενα του έλληνα εικαστικού έχουν, ως επί 
το πλείστον, άμεση ή έμμεση συνάφεια με τις πλαστικές 
αναζητήσεις του, αφού είτε τις επεξηγούν είτε τις συμπλη-
ρώνουν, συνιστώντας έτσι πολύτιμη ερμηνευτική πηγή για 
την τέχνη του. Ταυτόχρονα, όμως, διατηρούν και την αξία 
τους ως αυθύπαρκτα κείμενα, που συμπυκνώνουν φιλοσο-
φικές και αισθητικές απόψεις, οι οποίες, παρότι σήμερα μπο-
ρεί να θεωρηθούν ξεπερασμένες, δεν παύουν να είναι γέν-
νημα μιας συγκεκριμένης εποχής και έτσι θά ’πρεπε κυρίως 
να αξιολογηθούν. Ο απόψεις αυτές, κατά τη διετία 1935-1937, 
εκφράστηκαν κυρίως μέσα από τις επιλογές του περιοδικού 

10 Ξύδης, «Το έργο του Χατζηκυριάκου-Γκίκα», σ. 56

2. ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ: 1935-1937

Το 3ο μάτι. Βασικός συντελεστής του περιοδικού, μαζί με τον 
Δημήτρη Πικιώνη, τον Στρατή Δούκα, τον Σωκράτη Καρα-
ντινό, τον Σπύρο Παπαλουκά (και, από το δεύτερο τεύχος, 
τον Τάκη Παπατζώνη, τον Μιχάλη Θ. Τόμπρο και τον Άγγε-
λο Θεοδωρόπουλο), ο Γκίκας υπήρξε από εκείνους που καθό-
ρισαν το ιδεολογικό περιεχόμενο και την αισθητική του και, 
συνεπώς, ταυτιζόταν πλήρως με τις αρχές που το διέπνεαν. 
Από τα κείμενα που υπέγραφε ο ίδιος, αλλά και, γενικά, από 
την ύλη του περιοδικού, προκύπτει ότι την εποχή εκείνη η 
προβληματική του ζωγράφου στρεφόταν γύρω από δύο βα-
σικά σημεία: την ιδεολογία της γενιάς του ’30 και την πυθα-
γόρεια φιλοσοφία.
Στο πλαίσιο των αναζητήσεων της γενιάς του ’30 εγγράφεται, 
καταρχήν, η προάσπιση του εκλεκτικισμού στην τέχνη, της 
επίκλησης, δηλαδή, στοιχείων διαφορετικής προέλευσης, 
προς όφελος της αυθεντικότητας της έκφρασης. Αυτό φαί-
νεται ήδη από την προγραμματική αγγελία του περιοδικού 
και, στη συνέχεια, από άρθρα και έργα που φιλοξενήθηκαν 
στις σελίδες του και τα οποία αφορούσαν ετερόκλητες μορφές 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η πληθωρικότητα των αναφο-
ρών σε διαφορετικούς πολιτισμικούς κόσμους, που εκφράζο-
νται και μέσα από το πολύ γενικευτικό σχήμα Ανατολή-Δύση, 
Παράδοση-Πρωτοπορία, συνάδει με το προεξέχον αίτημα της 
ελληνικότητας.11 Ο ίδιος ο Γκίκας επαγγέλλεται την καλλιτε-
χνική όσμωση και στα κείμενά του, αναγνωρίζοντας, αφενός, 
τις ανάγκες της σύγχρονης πραγματικότητας και, αφετέρου, 
τον πολυμορφικό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του ελληνι-
κού πολιτισμού. Επισημαίνοντας την ύπαρξη ελληνικών στοι-
χείων σε διάφορες εποχές και τόπους, νομιμοποιεί εντέλει τις 
εκλεκτικιστικές πρακτικές και τις αισθητικές αμφιταλαντεύ-
σεις μεταξύ αντιθετικών τρόπων έκφρασης, χάριν της ενότη-
τας και της συνέχειας της ελληνικής τέχνης. 
Στον πυρήνα των αναζητήσεων του έλληνα ζωγράφου πε-
ριλαμβάνονταν ακόμη αισθητικές και φιλοσοφικές θεωρίες 
σχετικά με την ύπαρξη παγκόσμιας αρμονίας και αναλογιών 
ανάμεσα στη φύση και την τέχνη. Η ενασχόληση του Γκίκα 
με τέτοιου είδους ζητήματα εντασσόταν σε μια ευρύτερη τάση 
αναβίωσης των θεμελιωδών αρχών της πυθαγόρειας φιλοσο-
φίας, που είχε κάνει την εμφάνισή της ήδη από τα τέλη τού 

11 Για το αίτημα της ελληνικότητας στον μεσοπόλεμο βλ. Φλώρου, 

Τσαρούχης, σ. 96-119, και Χατζηνικολάου, Εθνική τέχνη και 
πρωτοπορία, σ. 32-38 και 61-68.
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19ου αι. και, ιδιαίτερα, τις πρώτες δεκαετίες του 20ού. Ζητή-
ματα σχετικά με τους νόμους της αρμονικής ανάπτυξης του 
σύμπαντος, τις αρμονικές χαράξεις και, ιδιαίτερα, τη χρυσή 
τομή επαναπροσδιορίστηκαν από θεωρητικούς και καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι προσέδιδαν σε αυτά, άλλοι περισσότερο και 
άλλοι λιγότερο, ένα συμβολικό, μυστικιστικό ή και θεοσοφικό 
περιεχόμενο. Η συμβολή, από τη μια μεριά, του Δημήτρη Πι-
κιώνη και, από την άλλη, του Ματίλα Γκύκα, συγγραφέα των 
γνωστών εκλαϊκευτικών βιβλίων περί αριθμών, αναλογίας και 
αρμονικής ανάπτυξης του σύμπαντος (Ghyka, Le nombre d’ or, 
και Ghyka, L’ esthétique des proportions), αλλά κυρίως του Λε 
Κορμπυζιέ, με το θεμελιώδες για τις χαράξεις στην αρχιτεκτο-
νική βιβλίο του Modulor (Le Corbusier, Modulor), φαίνεται ότι 
συντέλεσε αποφασιστικά στη σύγκλιση του έλληνα καλλιτέ-
χνη με όλους όσοι ασπάζονταν ανάλογες απόψεις. 
Η πρώτη σχετική μελέτη του έλληνα ζωγράφου ήταν το «Περί 
αναλογίας» και, ακολούθως, οι μελέτες «Ο νόμος του αριθμού 
στην τέχνη», «Φύσις και τέχνη. Στοιχεία μιας πλαστικής γλώσ-
σας», «Χαρακτηριστικά της νέας τέχνης. Είδος εισαγωγής». 
Στα κείμενα αυτά,12 ο συγγραφέας παραθέτει βασικές αρχές τού 
πυθαγορισμού και του πλατωνισμού. Έμφαση δίνει στο ζήτη-
μα της γένεσης της γεωμετρίας και της τέχνης και, με ποιητική 
διάθεση, διαχωρίζει τη γεωμετρία σε εξωτερική —ή γεωμετρία 
της τεθλασμένης, ή γεωμετρία των αισθήσεων, που έχει σχέση 
με τα εξωτερικά φαινόμενα, την ύλη, την ανθρώπινη πορεία 
και τα εμπόδια που προκύπτουν σε αυτήν— και σε εσωτερική 
— ή γεωμετρία της ευθείας, σχετική με τους ρυθμούς τού είναι, 
την εσωτερική διαίσθηση, την ψυχή, την ηθική, το θείο. Η συ-
νάντηση της εξωτερικής και της εσωτερικής γεωμετρίας δύνα-
ται, κατά τον Γκίκα, να πραγματοποιηθεί μόνο στην τέχνη. Για 
το πολυσυζητημένο θέμα φύσης και τέχνης, ο Γκίκας επικρο-
τεί την άποψη του Μωρίς Ραϋνάλ ότι η τέχνη δεν αντιγράφει 
ούτε  μιμείται τη φύση, αλλά είναι ανάλογή της, είναι και η ίδια 
φύση. Με δεδομένη την ύπαρξη αναλογιών, ο Γκίκας προ-
χωρεί στην ανάλυση των ζωγραφικών στοιχείων, την οποία 
στηρίζει, βεβαίως, στα κωδικοποιημένα συστήματα που είχαν 
καταρτίσει ο Πάουλ Κλέε και ο Βασίλυ Καντίνσκυ, στο πλαίσιο 
του Μπάουχαους,13 προκειμένου να αναδείξουν τις αντιστοιχί-
ες μεταξύ των αισθημάτων, στοχασμών, των φυσικών δυνάμε-
ων και των οργανικών λειτουργιών με τα πλαστικά στοιχεία.

12 Βλ. Χατζηκυριάκος-Γκίκας, πρώτες μελέτες. 

13 Κλέε, Η εικαστική σκέψη, Καντίσκι, Σημείο Γραμμή-Επίπεδο.

2.2. Από τη θεωρία στην πράξη. Τριετία  δοκιμών: 1935-1937

Αναμφισβήτητα, η τριετία 1935-1937 καταλαμβάνει σημα-
ντικότατη θέση στη συνολική διαδρομή του Ν. Χατζηκυριά-
κου-Γκίκα. Καταρχήν, γιατί ο καλλιτέχνης καταξιώθηκε στη 
συνείδηση των κριτικών και του κοινού ως ένας από τους ει-
σηγητές της μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα, χάρη στις Ύδρες, 
αλλά και το περιοδικό Το 3ο μάτι, που «παρά το συγκρατημένο 
ριζοσπαστισμό του έριξε μια πετριά στο βάλτο της καλλιτεχνι-
κής ζωής της Αθήνας εκείνων των χρόνων».14 Είναι ίσως η 
μοναδική περίοδος στη σταδιοδρομία του έλληνα ζωγράφου 
που θεωρείται τόσο ουσιαστική, μολονότι στο καθαρά εικαστι-
κό πεδίο και, πιο συγκεκριμένα, στο ζωγραφικό δεν έχει να 
επιδείξει ενότητα, αλλά έργα διαφορετικού περιεχομένου και 
άνισης καλλιτεχνικής αξίας. Έχει όμως να παρουσιάσει μια 
καλλιτεχνική δραστηριότητα έντονα διερευνητική. Σε πολλές 
περιπτώσεις, μάλιστα, φαίνεται ότι ακριβώς αυτή η επιθυμία 
για πειραματισμό κατηύθυνε τις θεματικές ή άλλες επιλογές 
του, στο πλαίσιο μιας εγκεφαλικής διαδικασίας, που απέκλειε 
ίσως, κάποιες φορές, άλλες διεργασίες, πιο εσωτερικές και 
ενδοσκοπικές, κατά την ώρα της δημιουργίας. Έτσι, δεν είναι 
λίγοι τώρα οι πίνακες που ανήκουν στην κατηγορία των «έρ-
γων-ανάσες», δηλαδή έργων-ασκήσεις, με ορατές τις ξένες, 
συχνά αναφομοίωτες, επιρροές. 
Αυτήν τη διάσταση της πειραματικής και επιστημονικής 
αναζήτησης φωτίζουν με εύγλωττο τρόπο πολλές από τις 
κριτικές που γράφτηκαν για τον Γκίκα, με αφορμή την πα-
ρουσίαση εξήντα περίπου έργων του στην αίθουσα της Λέ-
σχης Καλλιτεχνών «Ατελιέ», το 1935, πλάι σε δημιουργίες 
του Μιχάλη Τόμπρου και του Γιώργου Γουναρόπουλου. Στις 
περισσότερες από αυτές, ο πειραματικός χαρακτήρας της ζω-
γραφικής του συνδέεται με την τόλμη και την πρωτοτυπία, 
την ανανέωση, την ανήσυχη και καινοτόμο φύση του ζωγρά-
φου, την αυτογνωσία και επιδοκιμάζεται, κάποτε μάλιστα με 
ιδιαίτερη θέρμη: «Ο κ. Χατζηκυριάκος είναι ένας καθαρός 
επαναστάτης, ένας πειραματιστής».15 «Κάθε του έργο είναι 
ένα όλο και πιο σύνθετο πείραμα […] Αλλάζει μανιέρες […] 
συνθέτει όλο και νέες πλαστικές αρχιτεκτονικές, δοκιμάζει 
όλο και νέα dosages ισοδυναμιών χρωμάτων και σχημά-

14 Χατζηνικολάου, «Τα πρόσωπα».

15 Κυριαζής, κριτική.
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των».16 Η έλλειψη σταθερότητας, προσωπικού στιλ,17 αλλά 
και η απουσία ενθουσιασμού και αυθορμητισμού18 επισημαί-
νονται λιγότερο από τους κριτικούς και, ως επί το πλείστον, 
δικαιολογούνται σε μια τέτοια φάση μετάβασης, απόλυτα 
αναγκαίας όμως για την κατοπινή εξέλιξη του καλλιτέχνη. 
Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν και προσδιορίζουν 
την ερευνητική  προσπάθεια αυτήν την περίοδο, σε σχέση με 
τα προηγούμενα χρόνια, είναι η ευρύτητα και η πολλαπλό-
τητα των αναζητήσεων. Είναι σαφές πλέον ότι ο ζωγράφος 
επιδεικνύει παράλληλο ενδιαφέρον για τη θεματική, την τε-
χνοτροπία και την τεχνική του. Μέσα από μια πλούσια και, 
συχνά, ίσως εξεζητημένη, ή ακόμη και αμφιλεγόμενη για 
την ετερογένειά της, θεματολογία, επιχειρεί να δοκιμάσει 
όλα τα εκφραστικά του μέσα, τη συνθετική του ικανότητα 
και να προαγάγει την τεχνογνωσία του. Έτσι, οι προτεραιό-
τητές του μεταβάλλονται από έργο σε έργο: αλλού υπερέχει 
το χρώμα, αλλού η παράταξη των μορφών στον χώρο, άλλοτε 
η τέχνη του έρχεται πιο κοντά στον Πάμπλο Πικάσσο και άλ-
λοτε στον Ζωρζ Μπρακ, τον Χουάν Γκρι και τους πουριστές, 

16 Ουράνης, «Ατελιέ». Ανάλογες θετικές κριτικές γίνονται 

και στα εξής: [Νταϊφάς], στην Ηχώ της Ελλάδος,  Ταρσούλης, 

«Έκθεσις» , «Ζ»,  στην εφ. Λαϊκός Αγών. 

17 ΚΑΡ, «Λέσχην Καλλιτεχνών».

18 Ουράνης, στο ίδιο.

κάποτε αξιοποιεί τον πουαντιγισμό και κάποτε ιδιώματα της 
βυζαντινής ζωγραφικής. Υπάρχουν, ωστόσο, επιμέρους στοι-
χεία, θεματικά και άλλα, που αναγνωρίζονται σε πίνακες και 
των τριών ετών και τα οποία αποκαλύπτουν τη λεπτή συνε-
κτική γραμμή της σκέψης του, που δεν χάνεται, παρά τον 
αναμφισβήτητο εκλεκτικισμό του.  
Στο επίκεντρο των ερευνών του Γκίκα βρίσκεται, ασφαλώς, 
η εφαρμογή των αρμονικών χαράξεων και, ιδιαίτερα, της 
χρυσής τομής, απόρροια των βαθύτερων φιλοσοφικών του 
πιστεύω.19 Πράγματι, από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και 
για όλη τη δεκαετία του 1940, αλλά και του 1950, είναι ανα-
γνωρίσιμοι, στις πιο χαρακτηριστικές προσπάθειες του ζω-
γράφου, κύριοι και δευτερεύοντες άξονες που περνούν από 
κομβικά σημεία της σύνθεσης, καθώς και γεωμετρικές μορ-
φές που περικλείουν ολόκληρες επιφάνειες ή μεμονωμένα 
σχήματα του πίνακα. Παράλληλα, με την προσήλωσή του 
στις χαράξεις, ο Γκίκας επιδιώκει την εξοικείωσή του με δύο 
καινούργιες τεχνικές, της καζεΐνης και της αυγοτέμπερας. Η 
χρήση της καζεΐνης είναι πιο περιορισμένη και, όταν επιχει-
ρείται, γίνεται για λόγους καθαρά διερευνητικούς. Αντίθετα, 
η χρήση της αυγοτέμπερας, από το 1935 που πρωτοεμφανίζε-
ται, σταδιακά γενικεύεται. Έτσι, το 1937 και, ιδιαίτερα, το 1938, 
πολλοί πίνακές του εκτελούνται με την παραδοσιακή και 
απαιτητική τεχνική του αυγού. Μετά το ελληνικό θεματολό-
γιο του 1934, αυτό το εγχείρημα φαίνεται ότι σήμαινε για τον 
Γκίκα ένα ακόμη βήμα προς την ελληνικότητα, αλλά τώρα 
μέσα από τη διερεύνηση της βυζαντινής τεχνικής.   
Ιδιαίτερα διαφωτιστικά για τις προτεραιότητές του και τον 
τρόπο εργασίας του αποδεικνύονται τα σχέδια και τα προ-
σχέδια που στο εξής πλαισιώνουν πολλούς πίνακές του. Στα 
προσχέδια, αλλού αποτυπώνεται ολόκληρη η σύνθεση και 
αλλού απομονώνεται ένα κεντρικό θέμα ή μια λεπτομέρεια, 
που πιθανώς αποτελούσε το σημείο εκκίνησης για το υπό-
λοιπο έργο. Στην περίπτωση που κάποιο έργο τον δυσκόλευε 
πολύ και δεν έβγαινε, ή πάλι όταν ένα έργο είχε μεγάλη απο-
δοχή και ήθελε να το επαναλάβει σε διαφορετικές παραλλα-
γές, τότε έκανε προσχέδια, με μολύβι ή κάρβουνο, σε πολύ 
λεπτό διαφανές χαρτί, τρέισινγκ, που τα χρησιμοποιούσε ως 
ανθίβολα πάνω στον καινούργιο καμβά.20 
Στη ζωγραφική του παραγωγή του 1935, επανεμφανίζεται το 

19 [Καφέτση], «Συνέντευξη Χατζηκυριάκου-Γκίκα», σ. 33.

20 Την πληροφορία αυτή έδωσε στον Νίκο Παΐσιο ο στενός 

φίλος του Γκίκα, ζωγράφος Τζων Κράξτον, στο πλαίσιο μιας 

αδημοσίευτης συνέντευξης, στις  27 Φεβρουαρίου 2000, που 

φυλάσσεται στο αρχείο της Πινακοθήκης Γκίκα.

Εικ. 7
Σύνθεση με ρυθμικά αντικείμενα (1935) (Επιζωγραφισμένο το 1969)
Λάδι σε ξύλο, 81 × 100,5 εκ. 
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα
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πολύ προσφιλές στον Γκίκα θέμα του ατελιέ. Ο ζωγράφος 
είχε απεικονίσει για πρώτη φορά τον οικείο χώρο τού εργα-
στηρίου του, το 1927, στο Παρίσι, σε μια λιτή σειρά με καβαλέ-
τα, και τώρα, στην Αθήνα, επιστρέφει στην ίδια θεματολογία, 
για να παρουσιάσει με πιο «πλούσιο» τρόπο το εργαστήρι τής 
οδού Κριεζώτου.21 Πίνακες, τελάρα, πινέλα και δοχεία συνω-
στίζονται στη Σύνθεση με ρυθμικά αντικείμενα22 (εικ. 7) και στο 
Εσωτερικό με νεκρή φύση (εικ. 8). Ο ασφυκτικά γεμάτος χώρος 

21 Όταν ο Γκίκας επέστρεψε στην Αθήνα, το 1934, διέμεινε στην 

οδό Ομήρου 25. Το 1935, όμως, μετά τον θάνατο της μητέρας 

του, αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι και να εγκατασταθεί 

με τον πατέρα του στην οδό Κριεζώτου 3. Στη Σύνθεση με 
ρυθμικά αντικείμενα, δεν είμαστε σίγουροι αν πρόκειται για 

το εργαστήρι της οδού Ομήρου ή της οδού Κριεζώτου, ενώ 

για το Εσωτερικό με νεκρή φύση ο Ν. Πετσάλης-Διομήδης 

διαβεβαιώνει ότι απεικονίζει το ατελιέ της οδού Κριεζώτου 

και όχι της οδού Ομήρου, όπως σημειώνεται στον κατάλογο 

(Κριτσέλη, Παπαγεωργίου, κ. ά., Τα εργαστήρια, σ. 13). 

22 Η Σύνθεση με ρυθμικά αντικείμενα επιζωγραφίστηκε από τον 

Γκίκα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ν. Πετσάλη-Διομήδη, 

το 1969. Μια δεύτερη επιζωγράφηση πρέπει να έγινε μετά 

το 1979, έτος συγγραφής του καταλόγου του Ν. Πετσάλη-

Διομήδη, και τότε, στη θέση του κιγκλιδώματος, προστέθηκε 

το βάζο με τα πυκνά φυτικά μοτίβα.

Εικ. 8
Εσωτερικό με νεκρή φύση (1935)
Λάδι σε ξύλο, 60 × 70,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Εικ. 9
Λαϊκά παιχνίδια ΙΙ (1935)
Λάδι σε μουσαμά, 55 × 55 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

του ατελιέ μετατρέπεται στα μάτια του ζωγράφου σε έναν κό-
σμο όπου επιβάλλονται η τάξη και η γεωμετρία, σύμφωνα με 
τη λογική που ορίζουν οι χαράξεις. Στο πρώτο έργο, ακόμα 
και η πιο μικρή λεπτομέρεια αναφέρεται σε κάποιο συγκε-
κριμένο στοιχείο της υπαρκτής πραγματικότητας, μόνο που 
αυτό αποτυπώνεται αποσπασμένο και πλήρως μετασχηματι-
σμένο, στο πλαίσιο μιας νέας αρχιτεκτονικής, με δικούς της 
νόμους και αλληλουχίες. Σε ένα χώρο κυβιστικού χαρακτή-
ρα, όπου αναμειγνύεται, όπως και σε παλαιότερα έργα, το 
εσωτερικό με το εξωτερικό και αποκλείονται οι κανόνες τής 
αναγεννησιακής προοπτικής, αναζητείται επίμονα ο ρυθμός 
μέσω της γεωμετρίας των αντικειμένων και της διάταξής 
τους. Με τις διαρκείς αντιπαραθέσεις και επαναλήψεις ετε-
ρογενών σχημάτων, τα συνεχή εξωτερικά και εσωτερικά γω-
νιώδη περιγράμματα, τους νοητούς διαγώνιους άξονες, που 
μέσω των βελών συγκροτούν τη σύνθεση προς το κέντρο, και 
με τις αντιθέσεις των χρωμάτων, επιδιώκεται ο ρυθμός, αλλά 
και η συνοχή που μπορεί να υπάρχει, ακόμα και όταν αυτή 
δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή. Αξιοσημείωτη είναι η εκτό-
νωση της γεωμετρικότητας που επιχειρείται με τα διακοσμη-
τικά κιγκλιδώματα —θέμα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο σε 
μεταγενέστερη φάση—, καθώς και με τα αφηρημένα μοτίβα 
και τα φυτικά θέματα που γεμίζουν τον χώρο.  
Πιο αυστηρό, με λιτά χρώματα και δυνατές σχηματοποιήσεις, 
που υπογραμμίζουν τη στερεή και καθαρή δομή της σύνθε-
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σης, είναι το Εσωτερικό με νεκρή φύση.23 Η ανάμνηση της μετα-
κυβιστικής ζωγραφικής του Ζωρζ Μπρακ, με τις παράδοξες 
προοπτικές των αντικειμένων, τα διαφανή κανάτια και τα 
βιόμορφα φρούτα, και, κυρίως, του Χουάν Γκρι,24 με το πλά-
γιο φως και την ψυχρή χρωματική κλίμακα, είναι διάχυτη. 

23 Τον πίνακα συμπληρώνει ένα καλοδουλεμένο σχέδιο με το ίδιο 

ακριβώς θέμα και τίτλο. Επιπλέον, σε άλλο σχέδιο, ίσως του 

1933, φαίνονται ξεκάθαρα οι χαράξεις που έκανε ο Γκίκας και 

αναγνωρίζονται κάποια στοιχεία του χώρου και των αντικειμένων, 

τα οποία επαναλήφθηκαν αργότερα στο Εσωτερικό με νεκρή φύση.

24 Ο  Νίκος Παΐσιος αντιπαραθέτει το συγκεκριμένο έργο τού 

Γκίκα με τον πίνακα του Χουάν Γκρι, Σιφόνι και φρουτιέρα, του 

1920. Βλ. Παΐσιος Ν., «Η πορεία προς το ύφος», σ. 145.

Εικ. 10
Γαρίφαλα και ρυθμικά αντικείμενα (1935)
Λάδι σε ξύλο, 65 × 46 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

Ενδιαφέρον στο έργο παρουσιάζει το πρωτοεμφανιζόμενο 
μοτίβο του μικρού φασουλή, που επαναλαμβάνεται τόσο στα 
Λαϊκά παιχνίδια ΙΙ (εικ. 9), του 1935, όσο και σε εκείνα του 1937. 
Πρόκειται για μια ξύλινη κολόνα, με τον μικρό φασουλή 
στην κορφή της και το ημικυκλικό τόξο με τα δύο βαρίδια στα 
χέρια του. Η επιγραφή που υπάρχει στα Λαϊκά παιχνίδια του 
1935, κάτω αριστερά από τις δύο χάρτινες μεξικάνικες κιθά-
ρες, έρχεται να αποσαφηνίσει την ταυτότητα των αντικειμέ-
νων και την προέλευσή τους. Μεταφέρει αμέσως τον θεατή 
στο ομόχρονο κείμενο του Δημήτρη Πικιώνη, με τον τίτλο 
«Τα παιχνίδια της οδού Αιόλου».25 Εκεί ο συγγραφέας διευ-
κρινίζει το συμβολικό περιεχόμενο του όρου, που στην ουσία 
του εκφράζει το αυθεντικό αίσθημα της λαϊκής παράδοσης, 
σε αντίθεση με το κακό γούστο της σύγχρονης ζωής. Σε μια 
ύστερη συνέντευξή του, ο Γκίκας επαληθεύει το συνειρμικό 
πέρασμα από τον πίνακα στον λόγο του  Πικιώνη: «Το θέμα 
του έργου μου [...] το χρωστούσα σε αυτόν [τον Πικιώνη] που 
αγαπούσε ό,τι ήταν ευτελές και αυθόρμητο. Του άρεσαν τα 
ταπεινά και τα παράταιρα».26 Υπό την επίδραση του γνωστού 
αρχιτέκτονα, ο ζωγράφος επιλέγει, σε αυτήν την πρώτη και 
πιο απλή εκδοχή του θέματος, τρία από τα «ταπεινά» και «πα-
ράταιρα» αντικείμενα της καθημερινότητας, για να τα «προ-
σωπογραφήσει» και, ταυτόχρονα, να αναδείξει τη γεωμετρία 
και την καθαρότητα της μορφής τους. Το «μαγικό» παιχνίδι 
με τον φασουλή γίνεται έτσι το σύμβολο της «αιώνιας ταλά-
ντευσης»,27 μιας ισόρροπης και αδιατάραχτης κίνησης, που 
προϋποθέτει τη μυστική σοφία των νόμων της φύσης. Η 
εκατέρωθεν της ξύλινης κολόνας διάταξη των μουσικών ορ-
γάνων εκφράζει τη συμμετρία, ενώ και ο χώρος μετέχει της 
γεωμετρίας, με την κατακερματισμένη μορφή του. Την ίδια 
στιγμή, οι μαύρες σκιές που διαγράφονται πίσω από τα αντι-
κείμενα, τα λαϊκότροπα γράμματα με τα συγκεχυμένα μοτίβα 
ανάμεσα και, περισσότερο από όλα, τα χρωματικά στίγματα 
πυκνώνουν τη σύνθεση και διασκεδάζουν τη γεωμετρικότη-
τα του συνόλου. 
Στο κλίμα της διττής αναζήτησης, γεωμετρίας και διακοσμη-
τικότητας, εντάσσονται τα Γαρίφαλα και ρυθμικά αντικείμενα 
(εικ. 10) και το Προφίλ και ρυθμικά αντικείμενα (εικ. 11).28 Στον 
πρώτο πίνακα, μια δεσμίδα από χρωματιστά λουλούδια αφή-
νεται πάνω σε αλληλοκαλυπτόμενα γεωμετρικά σχήματα, 

25 Πικιώνης, «Τα παιχνίδια της οδού Αιόλου», σ. 12-13. 

26 Κούταλου, Τρεις επισκέψεις, 1994.

27 Κούταλου, στο ίδιο.

28 Το έργο επιζωγραφίστηκε το 1969. Μετά την επιζωγράφηση 

πήρε τον τίτλο Νεκρή φύση με σύκα. 

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  
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νης και της υπόλοιπης Ελλάδας. Ανθισμένοι αγροί, πλαγιές, 
βράχοι, σπηλιές, ανοιξιάτικοι κήποι, ελιές και πεύκα απεικο-
νίζονται σε πολλαπλές εκδοχές.
Οι πίνακες Τοπίο στα Καμένα Βούρλα Ι (αρ. κατ. 490), ΙΙ (αρ. 
κατ. 491) και ΙΙΙ (εικ. 32), του 1978, ο Λόφος με ελιές (εικ. 29), το 
Τοπίο στην εξοχή με φεγγάρι Ι (εικ. 33), το Τοπίο στην εξοχή ΙΙ  
Ελιές και πεύκα (εικ. 34), τα Πεύκα και μπλε καρέκλα το απόγευμα 
(εικ. 36) και η Στέρνα στην Κέρκυρα (αρ. κατ. 494), του 1979, το 
Πιθάρι σε κήπο (εικ. 38), οι Ελιές στον άνεμο (αρ. κατ. 499), του 
1979-1980, τα Γεωλογικά στρώματα (αρ. κατ. 498), οι Μάντρες 
σε πλαγιά  Μάνη (εικ. 40), οι Θάμνοι σε βράχους (αρ. κατ. 512), 
ο Καλοκαιρινός  κήπος (αρ. κατ. 505) και η Μαύρη σπηλιά Ι (αρ. 
κατ. 502) και ΙΙ (αρ. κατ. 503), του 1980, είναι κάποιες από τις 
πολλές παραλλαγές που και μόνο μέσα από την ανάγνωση 
των τίτλων τους αφήνουν να φανεί η καινούργια αντίληψη 
στην προσέγγιση του τοπίου. Η άγρια, δυναμική και εχθρική, 
ως επί το πλείστον, φύση των παλαιότερων έργων υποκαθί-
σταται, με ελάχιστες εξαιρέσεις —π.χ., η Θύελλα (αρ. κατ. 504), 
του 1980—, από μια φύση εύφορη και ανθηρή, που μεταφέρει 
τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της άνοιξης ή του θέρους, όπως 
και οι περίφημοι κήποι της Κρήτης, τη δεκαετία του 1950. Ο 
ζωγράφος, με αφετηρία τις προσωπικές του εντυπώσεις από 
τις περιηγήσεις του στην ύπαιθρο, συλλαμβάνει, συχνά με τη 
βοήθεια του φωτογραφικού του φακού,29 τη φύση ως πηγή 
ζωής, ανεξάντλητου πλούτου και ομορφιάς, μέσα από εικόνες 
οι οποίες, παρότι φαίνονται στατικές, σε σχέση με τα υπερκι-
νητικά τοπία του παρελθόντος, εκλύουν συχνά ενέργεια και 
δυναμισμό.
Το αισιόδοξο περιεχόμενο των έργων αναδεικνύεται με δι-
αφορετικούς τρόπους, στο πλαίσιο της ελευθερίας και του 
εκφραστικού πλουραλισμού που χαρακτηρίζουν τη ζωγραφι-
κή του έλληνα καλλιτέχνη σε αυτήν τη φάση. Η χρωματική 
κλίμακα εμπλουτίζεται με ανοιχτότερους τόνους και, την ίδια 
στιγμή, με συνδυασμούς δυνατούς, κάποτε και φωβιστικούς, 
ενώ, όσον αφορά στην οργάνωση της σύνθεσης, από μια κα-
θαρά χρωματική και ελεύθερη ανάπτυξη βρισκόμαστε μπρο-
στά στις γνωστές περιελισσόμενες φόρμες και τα βραχώδη 
συμπλέγματα, ή σε διαρθρωτικά σχήματα που βασίζονται στη 
διαδοχή ή τη γειτνίαση περιγεγραμμένων επιπέδων. Έτσι, για 
παράδειγμα, ενώ στις Ελιές στον άνεμο και, κυρίως, στις Ελιές 

29 Στο φωτογραφικό αρχείο της Πινακοθήκης Γκίκα φυλάσσεται 

μεγάλος αριθμός φωτογραφιών από τις εκδρομές του ζωγρά-

φου στην ύπαιθρο, την Κέρκυρα, τα Καμένα Βούρλα και αλλού, 

που επιβεβαιώνουν τη συνδρομή της φωτογραφίας στη δημι-

ουργία των ζωγραφικών του έργων. 

Εικ. 32
Τοπίο στα Καμένα Βούρλα ΙΙΙ (1978)
Λάδι σε μουσαμά, 40 × 56,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Εικ. 33
Τοπίο στην εξοχή με φεγγάρι Ι (1979)
Ακρυλικό, 130 × 88,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
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Εικ. 36
Πεύκα και μπλε καρέκλα 
το απόγευμα (1979)
Λάδι σε μουσαμά,
69 × 99,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

Εικ. 34
Τοπίο στην εξοχή ΙΙ –
Ελιές και πεύκα (1979)
Λάδι σε μουσαμά,
152 × 114 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

Εικ. 35
Ύδρα – Καμίνια (1978)
Λάδι σε μουσαμά,
147 × 115 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα
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Εικ. 37
Αντανακλάσεις αντανακλάσεων (1979)
Λάδι σε μουσαμά, 140 × 115 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  
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Εικ. 44
Λαχανικά (1986)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 80 × 110 εκ.
Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο
Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα

Εικ. 43
Σέλινα και άλλα φυτά (1981)
Λάδι σε μουσαμά, 40,3 × 38,5 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα,
Αθήνα

Εικ. 45
Νεκρή φύση ΙΙ (1981)
Λάδι σε μουσαμά κολλημένο
σε ξύλο, 23,5 × 32,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή 
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Εικ. 47
Μεγάλο στούντιο με παλέτα και γλυπτό (1983)
Λάδι σε μουσαμά, 140 × 175 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Εικ. 48
Το γραφείο (1984)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 91 × 122 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

Εικ. 46
Εργαστήριο με μεγάλο παράθυρο (1984)
Λάδι σε μουσαμά, 92 × 138 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα



— 253 —

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «ΑΝΑΛΑΜΠΗ» ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

δοσιακών μποντεγκόν (bodegons) του ισπανικού Μπαρόκ. 
Στην επιλογή των στρογγυλόμορφων πλαισίων, στην ανά-
κληση των επιπέδων, αλλά και στη χρωματική κλίμακα των 
έργων του 1981, διαβλέπει κανείς τη διάθεση του Γκίκα να 
επαναλάβει λύσεις της κυβιστικής και μετακυβιστικής επο-
χής, διατηρώντας όμως την ακεραιότητα και την ευκρίνεια 
των μορφών του, με τρόπο που αντιστοιχεί σε κάποιες από 
τις νεκρές φύσεις που ο Λούσιαν Φρόυντ ζωγράφισε, το 
1946, στον Πόρο. Η διαλογική σχέση με προηγούμενα έργα 
αναγνωρίζεται πολύ καθαρά στο Σύμπλεγμα γλυπτών με κε-
φάλι λιονταριού, με το οποίο ο καλλιτέχνης ολοκληρώνει τη 
ζωγραφική τριλογία των «γλυπτών νεκρών φύσεων», του 
1948. Εκείνο πάντως που πρέπει να σημειωθεί γι’ αυτούς 
τους πίνακες, ανεξάρτητα από τις όποιες αναφορές, είναι η 
ευχέρεια του Γκίκα, παρά τη λιτότητα της γραφής του, στην 
απόδοση των ιδιομορφιών —πτυχών, νευρώσεων, σχημά-
των— που έχουν τα φυλλώματα διαφορετικών φυτικών 
ειδών. Στα Σέλινα και άλλα φυτά, η ποικιλία της βλάστησης 
και η πιστή αναπαράστασή της μαρτυρούν, για άλλη μια 
φορά, το αμείωτο ενδιαφέρον του ζωγράφου για τη μελέτη 
της φύσης και, από αυτή την άποψη, δεν θα ήταν ακραίο αν 
συνέκρινε κανείς το έργο του ακόμη και με σπουδές παροι-
μιώδεις στην ιστορία της τέχνης για την αλήθεια τους, όπως 
είναι το Μεγάλο κομμάτι χορταριασμένη γη του Άλμπρεχτ Ντύ-
ρερ,34 αλλά και με τα φυτά σε έργα του Λούσιαν Φρόυντ, 
όπως το Εσωτερικό με φυτά, αντανακλώμενος ήχος.35

Με ένα από τα πλέον αγαπητά του θέματα, το ατελιέ, ασχο-
λείται ο ζωγράφος από το 1981. Εν τω μεταξύ, έχουν προη-
γηθεί σχέδια ή μικρές δοκιμές, με λάδι κυρίως, με το εργα-
στήριο του Λονδίνου, αλλά και με αυτό της Κέρκυρας, αφού 
το συγκεκριμένο θέμα δεν έπαψε ποτέ να τον απασχολεί, 
έστω και αν αυτό γινόταν κατά καιρούς, μέσω γρήγορων 
σχεδίων ή προσχεδίων. Εκτός από την Άποψη εργαστηρίου 
(αρ. κατ. 526), του 1981, και τη Γωνιά του εργαστηρίου του Λον-
δίνου (αρ. κατ. 535), του 1982, τα υπόλοιπα ατελιέ —το Μεγάλο 
στούντιο με παλέτα και γλυπτό (εικ. 47), του 1983, καθώς και η 
Νεκρή φύση με καβαλέτο (εικ. 49), το Εργαστήριο με μεγάλο πα-
ράθυρο (εικ. 46), αλλά και οι πίνακες Το γραφείο (εικ. 48) και 
Στο εργαστήριο (αρ. κατ. 547), του 1984— εκτίθενται μαζί με 

34 Άλμπρεχτ Ντύρερ, Μεγάλο κομμάτι χορταριασμένη γη, 1503, Αλ-

μπερτίνα, Βιέννη. Ο Γκίκας, την εποχή αυτή, μελετά και αντι-

γράφει τον Ντύρερ, όπως φαίνεται και από το έργο του Μίσχοι, 
Ακουαρέλα, 1980, Ιδιωτική συλλογή.

35 Λούσιαν Φρόυντ, Εσωτερικό με φυτά, αντανακλώμενος ήχος, 1967-

1968, Ιδιωτική συλλογή: Feaver, Lucian Freud, σ. 64-65, αρ. κατ. 12.

Εικ. 49
Νεκρή φύση με καβαλέτο (1984)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 186 × 122 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ  
IN -BETWEEN PAGES  ARE  O MITTED
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Αρ. κατ. 5
Εσωτερικό με καβαλέτο VΙ (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 54 × 65 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ 1920-1929

Αρ. κατ. 1
Γυμνό μοντέλο (1924-1925)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 40 εκ.
Κατεστραμμένο

Αρ. κατ. 3
Εσωτερικό με καβαλέτο ΙV (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 41 × 33 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 2
Εσωτερικό με καθρέφτη και βάζο (1926)
Λάδι σε ξύλο, 35 × 27 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 10
Ακρόπολη: Γωνία του Παρθενώνα (1927-1928)
Λάδι σε μουσαμά, 41 × 33 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 11
Ακρόπολη: Παρθενώνας (1927-1928)
Λάδι σε μουσαμά, 65 × 81 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 4
Εσωτερικό με καβαλέτο V (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 73 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 9
Ακρόπολη: Ερέχθειο (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 73 × 100 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 6
Νεκρή φύση με τραπουλόχαρτα (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 73 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 7
Νεκρή φύση με κανάτι (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 73 εκ.
Καταστράφηκε από τον ζωγράφο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΩΝ

1920-1929

Αρ. κατ. 8
Νεκρή φύση με βάζο (1927)
Λάδι σε μουσαμά, 33 × 41 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ 1930-1939

Αρ. κατ. 17
Στρατώνας ΙΙΙ (1929)
Λάδι σε μουσαμά, 46 × 55 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 18
Στρατώνας ΙV (1929)
Λάδι σε μουσαμά, 46 × 55 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 19
Δύο καΐκια σε λιμάνι (1929)
Λάδι σε μουσαμά, 96,5 × 53,5 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 20
Ορίζοντας (1929)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 80 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 16
Εξάρτυση στρατιώτη ΙV (1929)
Λάδι σε μουσαμά, 81 × 65 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 13
Σπίτια της Αθήνας τη νύχτα (1927-1928)
Λάδι σε μουσαμά, 33 × 41 εκ. 
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 12
Σπίτια της Αθήνας Ι (1928)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 73 εκ.
Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα

Αρ. κατ. 14
Θέα από το παράθυρο (1928)
Λάδι σε μουσαμά, 35 × 35 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 15
Νεκρή φύση με βάζο και βεντάλια (1929)
Λάδι σε μουσαμά, 73 × 92 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Άγγελου και 
Λητώς Κατακουζηνού, Αθήνα

Αρ. κατ. 21
Λιμάνι που στροβιλίζεται (1930)
Λάδι σε μουσαμά, 60 × 73 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΩΝ

1930-1939

Αρ. κατ. 22
Περιστερώνας (1930)
Λάδι σε μουσαμά, 54 × 65 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ 1930-1939

Αρ. κατ. 23 
Απλωμένα ρούχα (1930)
Λάδι σε χαρτί, 32,5 × 25,2 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη
Γκίκα, Αθήνα

Αρ. κατ. 24
Εσωτερικό με λάμπα και σκιές (1930)
Λάδι σε χαρτόνι, 34 × 26,5 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη
Γκίκα, Αθήνα

Αρ. κατ. 34
Βλέποντας το δωμάτιο από το παράθυρο (1932)
Λάδι σε μουσαμά, 146 × 114 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 26
Σπίτι (1931)
Λάδι σε μουσαμά, 45 × 60 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 25
Κοχύλι (1930-1934)
Γκουάς σε χαρτί, 47 × 56 εκ.
Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη
Γκίκα, Αθήνα

Αρ. κατ. 29
Ορίζοντας (1931)
Λάδι σε μουσαμά, 114 × 146 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 28
Η βάρκα (1931)
Λάδι σε μουσαμά, ca. 60 × 73 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 32
Το τζάμι (1931)
Λάδι σε μουσαμά, 100 × 81 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 27
Αθηναϊκός κήπος (1931)
Λάδι, μολύβια και ακουαρέλα
σε χαρτί, 23,5 × 32 εκ.
Ιδιωτική συλλογή

Αρ. κατ. 30
Το μπαλκόνι (1931)
Λάδι σε μουσαμά, 100 × 81 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 31
Το στρογγυλό τραπέζι (1931)
Λάδι σε μουσαμά, 100 × 65 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου

Αρ. κατ. 33
Νεκρή φύση (1931)
Λάδι σε μουσαμά, 80 × 100 εκ.
Ιδιοκτησία αγνώστου


