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Στον κήπο με τ'αγάλματα

► Ο κήπος με τ' αγάλματα... Πόσες αναμνήσεις! Ο Άντρας κοντοστάθηκε μπροστά στην ψηλή μάντρα.
Το Κορίτσι είχε ήδη προσέξει την πινακίδα.
► Ερ-γα-στή-ρι Γιάν-νη Παπ-πά. Μου-σεί-ο Μπε-νά-κη, συλλάβισε.
► Γλύπτης ήταν ο Παππάς; Δεν τον έχω ακουστά, ομολόγησε η ΓJvaiKa.

Ο Άντρας το σκέφτηκελίγο.
► Πνευματικός άνθρωπος κατέληξε.
►Δηλαδή;, ρώτησε το Κορίτσι.
►Τότε πώς είχε εργαστήρι;, μπήκε στη μέση το Αγόρι, που ωςτότεάκουγε αδιάφορο.
►Ας πάρουμε τα πράγματα απ'την αρχή. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη στις 13 Μαρτίου του 1913, 
ο Γιάννης Παππάς ανήκε στους Έλληνες της Διασποράς. Μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον ευκατάστατο και 
μορφωμένο. Ο χειρουργός πατέρας του Αλέκος Παππάς ασχολιόταν ερασιτεχνικά με τη ζωγραφική, ενώ 
ο πατέρας της μητέρας του Φώτης Φωτιάδης, γιατρός επίσης, ήταν απ'τους πρωτεργάτες του κινήματος 
του δημοτικισμού. Με τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 η οικογένεια αναγκάστηκε να έρθει στην 
Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν τελικά στην Αθήνα, όπου και τελείωσε ο Γιάννης το σχολείο. Α, ο πατέρας του το 
διάστημα αυτό υπήρξε και υπουργός Υγείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου, θυμήθηκε ο Άντρας.
►Ο Γιάννης, σπούδασε κι αυτός γιατρός;, τον διέκοψε το Κορίτσι.
►Όχι, αν και ο δρόμος ήταν στρωμένος και επιπλέον η ιατρική τον ενδιέφερε. Στα 1930 έφυγε για το Παρίσι, 
όπου γράφτηκε ταυτόχρονα στη Νομική και στη Σχολή των ΚαλώνΤεχνών.
Είναι Μ ι ο  ότι το ^όνο που t)a  tjd^ ja και ξ)α ^οροΰδΑ  να εί*α κάνα f*t αγά^η είναι η  ιατρική
-και Ι*φ ι6τα  y  χειρουργική- α ν ... ίε ν  ε/*Α } εΰτρατίΰει.
►Το Παρίσι, την εποχή εκείνη, ήταν πρωτεύουσα της τέχνης εξήγησε η Γυναίκα.
► Παρακολούθησε επίσης ανεξάρτητα μαθήματα δίπλα στο Γάλλο γλύπτη Ζαν Μπουσέ. Με δική του 
προτροπή άρχισε σύντομα να δουλεύει στο δικό του εργαστήριο. Παράλληλα με την προσωπική εργασία 
και τις σπουδές του, μελετούσε πολύ την τέχνη στη βιβλιοθήκη της Σχολής και στα μεγάλα μουσεία της 
πόλης ενώ ταξίδεψε και στα καλλιτεχνικά κέντρα της Ιταλίας. Εκείνο τον καιρό ασκήθηκε συστηματικά στο 
σχέδιο, αντιγράφοντας παλιότερα έργα τέχνης ή δουλεύοντας με άλλα θέματα. Αν και νέος άρχισε σύντομα 
να εκθέτει τα αποτελέσματα της εργασίας του. Σπουδαστής ακόμα, κέρδισε μάλιστα χρυσό μετάλλιο στη 
διεθνή έκθεση του Παρισιού.
►Τη Νομική δεν τη συνέχισε;, ρώτησε το Αγόρι.
►Όχι, πρόλαβε να πει ο Άντρας.
►Τα παιδιά είναι αρκετά κουρασμένα απ'την περιήγηση στην παλιά σου γειτονιά. Συνεχίζεις καλύτερα στον 
κήπο, τον σταμάτησε η Γjvaka .
► Ξέρετε πόσο περίεργος ήμουν στην ηλικία σας να δω τι έκρυβε αυτή η μάντρα;, χαμογέλασε εκείνος 
σπρώχνοντας την πόρτα.



►Τι ησυχία εδώ μέσα!, αναστέναξε η Γυναίκα. Ο Άντρας κούνησε το κεφάλι.
► Αγαλματάκια αμίλητα, ακούνητα ..., σχολίασε το Αγόρι, που είχε αναγκαστεί να τους ακολουθήσει.
► Κοιτάξτε, ένας τεράστιος καβαλάρης!, διέκοψε τις σκέψεις τους το Κορίτσι.
► Ναι, ο έφιππος ανδριάντας του Μεγάλου Αλέξανδρου.
►Τι θα πει ανδριάντας, μπαμπά;
► Άγαλμα που παριστάνει μία ανθρώπινη μορφή και τοποθετείται σε κάποιον δημόσιο χώρο, σε μια πλατεία, 
ας πούμε.
►Από τι μέταλλο είναι φτιαγμένος, χαλκό;
► Μπρούτζο. Κράμα χαλκού και κασσίτερου δηλαδή, με λίγο ψευδάργυρο και μόλυβδο.
► Καλά, αυτό είναι το χρώμα του μπρούτζου;
►Απλώς ο χρόνος και η έκθεση στις περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν δώσει στην επιφάνειά του αυτή την 
πρασινωπή απόχρωση. Πολλές φορές πάντως οι ίδιοι οι γλύπτες δίνουν στα έργα τους μια τεχνητή πατίνα, 
όπως τη λένε. Προσπαθούν δηλαδή να "γεράσουν" τεχνητά την επιφάνεια του μετάλλου.
► Και τ' άλλα αγάλματα είναι από μπρούτζο;
►Τα περισσότερα. Πρόκειται για ένα απ'τα πιο συνηθισμένα υλικά της γλυπτικής, ή μάλλον της πλαστικής, 
απ'τα αρχαία κιόλας χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι ότι η τεχνική της δημιουργίας μπρούτζινων έργων δεν 
έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από τότε που πρώτοι οι Έλληνες κατασκεύασαν μεγάλα αγάλματα απ'αυτό 
το υλικό. Είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, με αρκετά επιμέρους στάδια.
Η  γβντίτική ιί^αι rc w y  ραιψάς rrvotjg, αντοχής -ώδττον ι/α νάρει fo p p ij η  y fa  ^ειά/εται καιρός.
► Μ' ενδιαφέρει. Πατέρας και γιος βολεύτηκαν στη βάση του έργου.
► Για να κάνεις ένα άγαλμα, ξεκινάς κατασκευάζοντας ένα σκελετό από σύρμα και μέταλλο. Πάνω σ'αυτόν 
πλάθεις ένα μοντέλο για το άγαλμα, ένα πρόπλασμα, όπως το λένε, από κάποιο μαλακό υλικό, πηλό, ας 
πούμε, ή και πλαστελίνη, που δουλεύεις όπως η αδελφή σου τη δική της. Έπειτα δημιουργείς απ' αυτό 
ένα καλούπι, ή αλλιώς μήτρα, από γύψο ή κάποια άλλα συνθετικά υλικά, συνήθως σε δύο ή περισσότερα 
κομμάτια. Σκέψου τα καλούπια με τα οποία φτιάχνει σχήματα στην άμμο η μικρή μας. Αν θέλεις το τελικό 
σου έργο να είναι μπρούτζινο, καλύπτεις μετά με ένα λεπτό στρώμα κεριού το καλούπι εσωτερικά και, αφού 
ενώσεις όλα τα κομμάτια του, το γεμίζεις με ρευστό πυρόχωμα, που μετά από κάποια ώρα σκληραίνει. 
Έτσι, όταν αφαιρέσεις στη συνέχεια το καλούπι, θα έχεις δημιουργήσει ένα κέρινο ομοίωμα με "καρδιά" 
από πυρόχωμα. Έπειτα φτιάχνεις γι' αυτό και εξωτερικά ένα παχύ περίβλημα, από πυρόχωμα πάλι, και 
το αφήνεις να σκληρύνει. Στη συνέχεια, βάζοντας ολόκληρη την κατασκευή σου σε υψηλή θερμοκρασία 
στο καμίνι, αντικαθιστάς το κερί, που λειώνει και εξαερώνεται, με το μέταλλο σε υγρή μορφή, μέσα από 
κατάλληλα σωληνάκια. Όταν αυτό κρυώσει, σπας το εξωτερικό περίβλημα και, προσεκτικά, βγάζεις και 
τον πυρήνα του έργου. Απομένει να καθαρίσεις την επιφάνεια και να δώσεις την τελική του μορφή στο 
μεταλλικό άγαλμα. Όλη αυτή η διαδικασία λέγεται χύτευση και συγκεκριμένα με τη μέθοδο του χαμένου 
κεριού. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, γιατί.
► Γιατί μίλησες πριν για πλαστική;
► Γιατί στην περίπτωση αυτή το βασικό έργο του καλλιτέχνη είναι να πλάσει κυριολεκτικά με τα χέρια του 
μια μορφή από μαλακό υλικό.



►Σαν τον Αδάμ και την Εύα!, πετάχτηκε το Κορίτσι, που κάτι πήρε το αυτί του.
►Ή τους ανθρώπους που δημιούργησαν ο Δευκαλίων και η Πύρρα.
►0 γλύπτης ή .. .πλάστης δεν ασχολείται με ολόκληρη τη διαδικασία;
►Συνήθως αφήνει τα επόμενα στάδιά της σε εξειδικευμένους τεχνίτες αλλά αναλαμβάνει την τελική 
επεξεργασία, αν και είναι καλό να γνωρίζει και να παρακολουθεί όλη την πορεία.Ο καλλιτέχνης μας ανήκε 
σίγουρα σ'αυτή την περίπτωση.
►Όπως μου τα είπες, τα έργα πρέπει να είναι κούφια εσωτερικά. Αλλά ένα έργο τόσο μεγάλο είναι σίγουρα 
πολύ βαρύ. Πώς στέκεται τόσο καλά πάνω στα πόδια του αλόγου;
► Εδώ είναι όλη η μαστοριά! Εντάξει, θα 'χει και κάποια εσωτερικά στηρίγματα.
...ί^ ίίς  σι k fy ftir& iftg  νρο νο/βον ιτάγ&{*ε ι/ά. εψαΰτε uatrropoi...
►Τόσο μεγάλος που είναι ο ανδριάντας, πώς μπόρεσαν όμως να τον δουλέψουν;, επέμεινε το Αγόρι.
►Τα μεγάλα έργα δουλεύονται σε περισσότερα κομμάτια που ενώνονται έπειτα προσεκτικά.
Και το Αγόρι βάλθηκε να εξετάζει ερευνητικά το έργο.

Μέγος Αλέξανδρος, Αθήνα 1973,



►Τι κρατάει αυτός ο ανδριάντας Και τι είναι αυτό στα πόδια του;, ρώτησε το Κορίτσι, που ζουζούνιζε στο 
μεταξύ εδώ κι εκεί.
►Το άγαλμα, πιο σωστά, ενός φίλου του Παππά, γλύπτη. Δεν έχουμε, βλέπεις να κάνουμε με δημόσια 
παραγγελία εδώ. Αναγνωρίζετε το λοιπόν τα σύνεργα της δουλειάς του;
► Κάτι σαν διαβήτης και νήμα της στάθμης.
►Σωστά. Για τη μεταφορά απ'το ζωντανό μοντέλο στο πρόπλασμα κι απ'αυτό στο τελικό έργο απαιτούνται 
ακριβείς μετρήσεις
► Πάντα δούλευε με ζωντανό μοντέλο ο Παππάς 
►Το προτιμούσε.
Όδο y  6νρ{?ατικ*\ ττροτορή ή jo  πορτρέτο νον όνι/ή$ι*ις γίνεται $ϊ?άις το /mvtavo ροντέο  
είναι κάτι 7τον δεν ρε τρα^ό., δεν ρ’ ενδιαφέρει, τόδο vj 7τΑρΑτήρηδη κατεν^είΑν Αϊτό τη (ρνδ-η 
έχει γ /A ρένα ενδιαφέρον ανε̂ άντ/bfro.
►Ο γλύπτης Χρήστος Καπράλος. Παρίσι 1936. Η Γυναίκα είχε εντοπίσει πιο κει τη λεζάντα του έργου. Πολύ 
ώριμο έργο για σπουδαστικό, δεν είναι; Σαν πραγματικός άνθρωπος! Με τα ρούχα της δουλειάς, το σώμα 
να διαγράφεται αληθινό από μέσα, τη φυσική στάση του και κυρίως την έκφραση του προσώπου! Πολύ 
ρεαλιστικό.
►Δε μένει όμως στην περιγραφή των εξωτερικών λεπτομερειών, αλλά έχει καταφέρει να συλλάβει και ν' 
αποδώσει όλη την ουσία του μοντέλου, την ίδια την ψυχή του. Κι έτσι γίνεται το πορτρέτο του συγκεκριμένου 
αλλά και κάθε γλύπτη γενικά, ένα σύμβολο. Το ίδιο ισχύει και για το άγαλμα ενός άλλου φίλου του, του 
ζωγράφου Γιάννη Μόραλη, που φιλοτέχνησε λίγο αργότερα, αν θυμάμαι καλά απ'τα διαβάσματά μου. 
►Δεν καταλαβαίνω. Αν το άγαλμα μοιάζει με όλους τους γλύπτες, τότε ο κύριος Παππάς ήταν ίδιος με 
τον φίλο του;
Μητέρα και πατέρας έκρυψαν ένα χαμόγελο.
Όδο ιτιδτστερος είδαι ΰ1 αντήν, τόδο y  ρορ(ρ*\ νανει va εινΑι ρε^ιδνκή.
ΦαίνετΑι ofvptipo, όδο ερ&ΰννεις δτγν πΑρΑτ̂ ρ-ηδη, τόδο -η Αΐτεικόνιδ-η ρετονδιώνεται 
ΚΑι (ρορτ'ι/cjA i ρε ιτνενρΑτίκό ττεριεχόρενο.

0  γλύτττης Χρήστος Καπράλος, Παρίσι 1936, μπρούτζος



►Τι ρεαλισμός και κουραφέξαλα; Ετούτος εδώ έχει κάτι αφύσικες προεξοχές στο κεφάλι του!, φώναξε το 
Αγόρι από απέναντι.
► Η προτομή είναι απλώς ημιτελής. Βλέπετε; Είναι από μάρμαρο, υλικό που οι Έλληνες γλύπτες είχαν άφθονο 
στη διάθεσή τους απ'την αρχαιότητα κιόλας.
► Προτομή λέμε το άγαλμα που φτάνει ως το στήθος, έτσι; Και πώς δουλεύεται το μάρμαρο; Αποκλείεται να 
έχουμε να κάνουμε με πλαστική εδώ!
►Όχι, πρόκειται κυριολεκτικά για γλυπτική, τη δημιουργία μιας μορφής αφαιρώντας υλικό από μια σκληρή 
πρώτη ύλη με λάξευση, σκάλισμα. Η κατεργασία της πέτρας γίνεται κι αυτή σε διάφορα στάδια, από 
το πρώτο ξεχόντρισμα μέχρι το τελικό φινίρισμα, με όλο και λεπτότερα εργαλεία, σαν να ελευθερώνεις 
προσεκτικά από μέσα της τις μορφές. Στην περίπτωσή μας για κάποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε. Κι 
εδώ πάντως έχουν προηγηθεί παρόμοια βήματα με αυτά για την κατασκευή ενός μπρούτζινου έργου, 
η δημιουργία προπλάσματος από πηλό και η κατασκευή με καλούπι απ' αυτό ενός εκμαγείου, ενός 
αντιγράφου από γύψο δηλαδή.
/^ε j -ην ir^ofo τον ηόνον οι [»$έτες έγιναν αιγο ρόνες 

τονς ifyA. Έ'ιν&ι rrtjotefiyo. Στ^άτάς va δον^ενεις, fez νάει 
jrqiATrAi/hi. s-έρεις ν  ύεν κΑτόρΰώδες, Ρεώρείς Ατελές το 

έργο, (*ά$ον fty 6v^Uvo !*ε τ-ην εψΊ̂ νρίΑ 6ον. ΐΓερνονν 

ΤΑ ^>όνιΑ, -η Ι*$έτ*ΐ ε^Ανί/ετΑ ι ΑίΓοτε^ει^ένη -ράνη της 
δον^ενχ-ηκε, δεν ψΆ̂ Ατ-η̂ είς ιτια afw&^q, κενά.
►Δε σκαλίζεται δηλαδή κατευθείαν η πέτρα, αλλά μεταφέρουν 
σ'αυτήν το πρόπλασμα ειδικοί μαστόροι;
►Σίγουρα η απευθείας λάξευση, πρωτόγονη τεχνική 
που επανέφεραν κάποιοι μοντέρνοι γλύπτες, δεν ήταν η 
προτίμηση του Παππά. Αυτός στηρίχτηκε στις μεθόδους 
των αρχαίων Ελλήνων συναδέλφων του. Και τα εργαλεία 
του, ξέρετε, δε διέφεραν πολύ από εκείνων: ο ματρακάς, 
ειδικό σφυράκι, η αρίδα, το τρυπάνι δηλαδή, και λογιών - 
λογιών κοπίδια, το καλέμι, το βελόνι, η φαγάνα, η σμίλη, το 
ντισιλίδικο και το λουκλούδικο...



► Κι ό,τι αναρωτιόμουν αν αυτό το άγαλμα είναι αρχαιοελληνικό ή σύγχρονο!, ακούστηκε η Γ jvaiKa από πιο 
πέρα.
►Ο κούρος της Κατοχής. Αθήνα 1943, έσπευσε να διαβάσει τη λεζάντα το Κορίτσι. Τι θα πει κούρος;
► Νεαρός άντρας. Έτσι λένε και τ'αγάλματα γυμνών νεαρών αντρών της προχωρημένης αρχαϊκής περιόδου. 
Αυτά, όμως, είναι για τον αδελφό σου.
►Τι είναι δυσκολότερο, να δημιουργήσεις μία γυμνή μορφή ή μία ντυμένη;, βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει 
εκείνος.
►Αυτό που ξέρω είναι πως ο Παππάς μπορεί να ξεκινούσε το άγαλμα μίας ντυμένης μορφής με μικρές 
μελέτες στο γυμνό. Και ότι στα 1939 επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει τη θητεία του, άλλαξε την 
κουβέντα ο Άντρας. Με την κήρυξη του πολέμου επιστρατεύτηκε και πολέμησε στο ελληνοϊταλικό μέτωπο, 
ενώ τα χρόνια της Κατοχής έζησε στην Αθήνα. Κι όσο μπορούσε, εργαζόταν, μαντεύετε πού; Εδώ! Εκείνη την 
εποχή το κτήριο ήταν απ'τα μεγαλύτερα της περιοχής -μη βλέπετε τώρα. Και τα πιτσιρίκια του Ζωγράφου 
ήταν τ'αγαπημένα του μοντέλα. Ποιος ξέρει, μπορεί ανάμεσά τους να ήταν και ο παππούς...
Το Κορίτσι χτύπησε τα χέρια του ενθουσιασμένο.

Ο κούρος της Κατοχής, Αθήνα 1943, μττρούτζος



►Ο Παππάς εγκαταστάθηκε μόνιμα εδώ μετά;
►Όχι. Στα 1945 βρέθηκε, στρατιώτης πάλι, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου παρέμεινε κάποια χρόνια 
από ενδιαφέρον για τον τόπο και την τέχνη του. Και η δουλειά του επηρεάστηκε πολύ απ' την αρχαία 
αιγυπτιακή τέχνη, που γνώρισε στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας. Θυμάσαι τα 
χαρακτηριστικά της, γιε μου;
►Όχου! Να, κάπως έτσι. Κι έδειξε στο βάθος.
► Για να δούμε... Αζίζα. Αλεξάνδρεια 1945. Μπράβο! Βλέπετε πόσο διαφορετικά έχει εργαστεί ο καλλιτέχνης 
για τη μικρή Βεδουίνα; Λίγες λεπτομέρειες, μεγάλες επιφάνειες, μεγαλύτερη ακινησία και αυστηρότητα της 
μορφής...
► Και τα χαρακτηριστικά της όμως θυμίζουν Αιγύπτια. Έχω την εντύπωση ότι έχει καταφέρει στη μορφή της 
ν' αποδώσει πάλι κάτι πιο γενικό, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του λαού της μέσα στο χρόνο..., μονολόγησε 
η Γυναίκα.
/ήον (PAvyu Ακίδας 6αζ τέχνη ιττίΚΑα̂ η, ιτον efAKO/jovfei va εκφ^ά/ει 6jyv εντφεΐΑ το 
ίτερι$ό$ον και τη τΛ/κ Av'fyvJiMY, τότε kaj ακο^α δνς ρέρες
...{*!& τέχι̂ η 1τον, AiT6$Avf*ivy Αϊτό την ττε̂ ι̂ Α^ή και τη/ίεντο^έρειΑ, Αί$οιτοι·ηρέζη kaj περιεκτική 
Αττό τη φνδη τηζ, δον ̂ ετΑ ϊ̂ίει το όψιμος και του ν${*ό της /ώής, Αι/fyfioikiro πάντοτε.

Αζίζα, Αλεξάνδρεια 1945, μπρούτζος



►Αυτό ίο  άγαλμα πάντως έχει ελληνική ομορφιά, αποφάνθηκε το Αγόρι. Να, το λέει και η λεζάντα: Ελληνίδα 
κοπέλα. Αθήνα 1953.
► Γύρισε στην Αθήνα ο γλύπτης μας Εδώ έμενε;
► Κάποια χρόνια ήταν και το σπίτι της οικογένειάς του αυτό. Ναι, επέστρεψε στα 1952 κι εγκαταστάθηκε πια 
μόνιμα. Η τέχνη του δέχτηκε τώρα κυρίως τις επιδράσεις της αρχαιοελληνικής γλυπτικής. Βέβαια ο Παππάς 
ποτέ δε μιμήθηκε ξένα πρότυπα, αλλά σ' όλη την πορεία του μελετούσε και ερευνούσε συστηματικά τα 
προβλήματα τηςτέχνηςτου και αφομοίωσε δημιουργικά διάφορες επιδράσεις, ντόπιες και ξένες, σύγχρονες 
και παλιότεοεο. κρατώντας απ'αυτές ό,τι ταίριαζε στον προσωπικό του τρόπο έκφρασης.

6την T&y*/ ftv &OVV 6yj*A6)A ΚΑι ^V JlftA, AV fiV  &0W  j*iA AVO J1)V

itu  την ΐϊροόώ ΐΓΐίότψΑ τον ΚΑ^ενύς.
κι άλλων δημιουργών της γενιάς του, της Γενιάς του '30, δεν είναι; Κοιτάξτε όμως! Λιτότητα 

Ισορροπημένοι όγκοι, λείες, καλοδουλεμένες επιφάνειες καμπύλα περιγράμματα. Και πώς 
υλικό αναδύεται η ζωή και το σφρίγος της νιότης! Κι αυτή η ήρεμη, στοχαστική έκφραση... 

σχεδόν κλασικό! Μια και μιλάμε για ομορφιά, ξέρετε ότι άγαλμα σήμαινε για τους αρχαίους 
που γεννά αγαλλίαση και χαρά;
i^ov^c flUA Ας δτΟΐ/έ'ιΑ, TTAflftiVA AV* Τψ  AjO>cA/A ft A KAi T*f /̂ Ai'Ktj j,A$ ji/Vtj, 7TOV 

VA γίνουν A/jrcryfiA plA T*/ όνρ^ον^ΐ Hfyftrrcwt-ii ^Αζ fivfftiOV '̂lA. H i)e6*j !»Ας

ft E^AiTa ftv CiVAl OVTC Ε ν ^ 1Τ-η, ονχε ΑδίΑ. &VAJ ΙνΆ /UVCVJ^I. If T&vy fiAC, $A 

t/A Jetu\f*\6ci Afro Ka. /ήA fev (ρτά\/ει avto. ΚνρϊΜζ $A ίτρένει va & ιι τιζ (>ί/ες τηζ

Ελληνίδα κοπέλα, Αθήνα 1953, μάρμαρο



► Καμία σχέση μ'αυτή τη μεσόκοπη γυναίκα, πάντως!
► Γυναίκα του λαού. Αθήνα 1984.
Έχώ  j*lA jrv6 ll:tj Κ/\)δ·η, f*iA ροπ*\ ίτρος ΤΟ/)Α0, η  6WAVA&rpOtft\ TOV /tiOffOVa.. Vfikig  
η τέ><vy [*Ας Απομακρύνθηκε 1το/bs Αϊτό το/jAO .... Έ τδι ΚΑι Ο^ΑΟζ f*Ας έχει λΑόει την εΤΤΑφή τον 
με την τέχνη ρ&ς. Σήμερα $α πρέπει va κάνονρε πο/βά γ Α  ν’ ΑποΚΑτΑδτήδονρε avt*\ την ειτΑ(ρ*\. 
►Έχω την αίσθηση ότι εδώ ο καλλιτέχνης μας έχει δώσει μορφή στον καθημερινό σύγχρονό του άνθρωπο, 
μακριά απ'τα πρότυπα και τις εξιδανικεύσεις άλλων εποχών.
►Ένας καλλιτέχνης μπορεί να εργάζεται με διαφορετικούς τρόπους δηλαδή;
► Η δουλειά του Γιάννη Παππά πάντως εξελίχτηκε με το χρόνο περνώντας από διάφορα σιάδια.και
πειραματισμούς, αλλά και προσαρμοζόταν κάθε φορά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις tou βέ^ατός του. Δε 
φαντάζομαι να πιστεύετε ότι θ' αντιμετώπιζε με τον ίδιο τρόπο μια δημόσια παραγγελία για τον ανδριάντα 
ενός σημαντικού προσώπου, του Μεγάλου Αλέξανδρου για παράδειγμα, και ένα θέμα με το οποίο 
καταπιανόταν από προσωπική του συγκίνηση! I  f  -9
Η  ή$Α^ή γίνετΑι διγά, ίε ν  εΙνΑι μ  α δτροίρή *j LtA Από/ΙντΑ ηθελημένη ΚΑτεν^ννδψ  π ον D’ 

AKO/)ov$tj0tt προς ριΑ ρορ(ρ*\ τέχνης ή μ  a v  ifyh f. Οι νπ οΰννείίψ ες τάδεις, οι δννειίψ ές  ΰέδεις 

ιτον πΑίρνει ΚΑνεΐς, kaj -η πε/pA Από την Αδιάκοπη προδπά^ειΑ, Αποτε/Ιονν ρ<Α δννιότΑρένη, πον δε 
οδηγεί δε δνρπεράδρατΑ, if  ένΑν τρόπο va φέπεις, πον $εν εινΑι εντελώς ΚΑ^οριδμένος εκ Tbiv 

προτέρίΜν.

g a s a e

Γυναίκα του λαού, Αθήνα 1984, μπρούτζος



►Αλήθεια, ποιον άνθρωπο έβλεπε ο Παππάς για να φτιάξει το Μεγαλέξανδρο;
Μαζεύτηκαν πάλι γύρω απ' το έργο.
► Εκτός απ' τη φαντασία του βασίστηκε και σε αρχαία δείγματα της μορφής του Αλέξανδρου. Απ' ό,τι 
ξέρω, στα μισά της δουλειάς, έβαλε κι ένα μαθητή του να ποζάρει ως καβαλάρης! Συχνά χρησιμοποιούσε 
μοντέλο ακόμα και για τα πορτρέτα προσωπικοτήτων που δεν μπορούσαν να του ποζάρουν. Σ' αυτές τις 
περιπτώσεις στηριζόταν βέβαια και σε διάφορες πηγές, φωτογραφίες, περιγραφές...
► Και για το Βουκεφάλα, είχε άλογο μοντέλο;
► Κατά κάποιον τρόπο. Είχε μελετήσει συστηματικά τα ζώα σε ομίλους και ιπποτροφεία μετρώντας, 
φωτογραφίζοντας, σχεδιάζοντας. Γιατί για να γίνει ένα έργο, πριν το μοντέλο και τη δημιουργία του 
προπλάσματος, προηγούνταν κι άλλα στάδια. Καταρχήν η διανοητική εργασία, μελέτη του θέματος και 
έρευνα. Ακολουθούσαν σχέδια στο χαρτί, σκίτσα με τις πρώτες ιδέες του, κι έπειτα σκίτσα γλυπτικά, ενώ το 
πρόπλασμα μεταφερόταν σιγά-σιγά από τις μικρές διαστάσεις στο τελικό μέγεθος του έργου...
► Μα καλά, πόσον καιρό δούλευε κάθε έργο;
► Μπορεί και χρόνια. Αν είχε αναλάβει κάποιο υπαίθριο γλυπτό, ετοίμαζε συνήθως και μια μακέτα, απομίμηση 
του έργου σε ελαφρύ υλικό, για να το τοποθετήσει δοκιμαστικά στο χώρο που προοριζόταν γι'αυτό. Ειδικά 
ο Παππάς έδινε ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση του χώρου τοποθέτησης των έργων του. Ξέρετε πόσο 
μπορεί ν'αναδείξει ή να μειώσει ένα έργο ακόμα και η βάση του; Για την εκτέλεση ενός τέτοιου γλυπτού 
έπρεπε να λάβει υπόψη του βέβαια αρκετούς ακόμα παράγοντες...
Ένα  arroTVttffte.w ρ )ν ν τό  6ε ^η^όόιο *ινρο εϊνΑι Μ/)Αγ>ος y i a to y

► Είχε κάνει κι άλλα δημόσια γλυπτά;
►Αρκετά. Αν κάνουμε μια βόλτα στην Αθήνα, θ'ανακαλύψουμε διάφορες δημιουργίες του, το Βενιζέλο του 
Πάρκου Ελευθερίας, το Βενιζέλο και τονΤρικούπη της Βουλής, τον Ελύτη στο Κολωνάκι, το Μακρυγιάννη 
στην ομώνυμη περιοχή... Αλλά και σ'άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού υπάρχουν έργα του. Βρε 
συ, μη γυρίζεις γύρω-γύρω, θα ζαλιστείς!

► Καλά κάνει. Αντίθετα με τους πίνακες ζωγραφικής, που απλώς παριστάνουν κάτι, τα γλυπτά έχουν 
μία υλική παρουσία, υπάρχουν στο χώρο και μπορούμε να τα κοιτάμε απ' όλες τις πλευρές. 

Αλλο αν δεν είναι όλα περίοπτα, φτιαγμένα γι'αυτό.
►Τι ωραίος που είναι! Μπορώ να τον αγγίξω;, το Κορίτσι σταμάτησε ξαφνικά.

&  ►Είναι αλήθεια ότι τα γλυπτά δεν απευθύνονται μόνο στην όραση αλλά και στην αφή 
μας. Νομίζω ότι, για να είναι έξω, μπορείς να τον αγγίξεις και να τον "δεις" με τα χέρια 

σου. Π ροσεκτικά όμως. Αγγιξε έπειτα κι ένα μαρμάρινο έργο, για να νιώσεις τη διαφορά των υλικών. 
Το πιο βασικό εργαλείο του γλύπτη είναι τα χέρια του. Δε φαντάζεσαι πόσα πράγματα χρειάζονται 
για να γίνει κάποιος γλύπτης!
...ΐτ^ένει το ΤϊΑ$ος να. νγτψετεί hA  ίΚΑν&τψΑ, ft}Ατια  κο^τε^ή, εττ/τ^ειο ^ ι ,  Ano^tj 6τη 

6 V ^ U n ^ 6 i), ί^Α ^ά ^Α  δ τ ψ  εττι̂ ονή, ΔνΤΑδϊΑ tu Ανο^Αόι&τιΚότψΑ.



Το Κορίτσι όμως έκοβε πάλι βόλτες στον κήπο.
► Βρήκα κι άλλο άγαλμα γλύπτη!, ακούστηκε σε λίγο. 0  γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης. Αθήνα 1977. Φίλος 
του κι αυτός;
► Μαθητής του. Γυρίζοντας στην Αθήνα ο Παππάς διορίστηκε καθηγητής της γλυπτικής στη Σχολή Καλών
Τεχνών, στα 1953, ενώ από το 1959 και για μια δεκαετία διετέλεσε διευθυντής της. Μέχρι το 1978 που 
συνταξιοδοτήθηκε πέρασαν απ'τα χέρια του γενιές ολόκληρες νεότερων καλλιτεχνών μας. Είχε πάρει την 
αποστολή του πολύ σοβαρά και το μάθημά του δεν περιλάμβανε μόνο πολλή δουλειά στο εργαστήρι της 
Σχολής, αλλά και επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, συζητήσεις με αφορμή και κείμενα για 
την τέχνη που μετέφραζε ο ίδιος, αλλά και, για κάποιους, μαθητεία κοντά στο δάσκαλο, στο εργαστήρι του. 
Βλέπαμε κι εμείς κάτι μυστήριους νεαρούς να μπαινοβγαίνουν καθημερινά κι απορούσαμε τι γυρεύουν! 
Ακούστε και τι διάβασα πως είπε κάποτε ο Παππάς σε έναν απ' αυτούς, που είχε έρθει με πολλή σιγουριά 
για τον εαυτό του: ((Α ν  γίνεις y k Ρ(>ήτ& va 6novrri/eig>>.
Κει'vo 1τον rr^o6fr^ii) i/a va kata^ a ô w  οι 6ιτον$ά6τές είν&ι τώς fcv  είνΑι όννχΑ^ή.
... Η $ϊΐίΛ6κψ)ίΑ fcis irpcirn νΑ^έει τον τ  ̂όνο ν& ΚΑτΑόκενάόει κΑι/είς κάτι, $ ) α ι/λ Sii/ει ό/Αν 
Τ()01Γ0 ΥΑ 6Κί(ρτετΑΐ 0 ΰνονίάότής, I/’ Αντφετώίϊί/εΐ ρόνος τον το V^00bf̂ A.
►Α, εγώ δε θα τον ήθελα για δάσκαλο!
Τελικά, vf ϊιΪΑ δ κφ ίΑ  φ Α ν !<ιΑ Av’fy ib iriv y  δΜ δη [>ε δτό^ο [*ια  ίοιινή ΑνΆ/ήτηδη, ivA\/ κοινό 1τό$ο,
Ι*ια κοινή ττορείΑ, I va  είίος [Ληδης.
► Κι όμως, οι μαθητές του άλλαξαν γνώμη τελικά, χαμογέλασε αινιγματικά ο Άντρας. Ξέρετε, ανάμεσα 
στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Παππάς για την αναβάθμιση της Σχολής, ως διευθυντής της, ήταν η 
εισαγωγή του μαθήματος της χαλκοχυτικής και η λειτουργία σχετικών εργαστηρίων. Με δική του μέριμνα 
πρώτη φορά απ'την αρχαιότητα επαναλειτούργησαν χυτήρια στη χώρα μας. Ως τότε οι καλλιτέχνες μας 
κατέφευγαν για τη χύτευση των έργων τους στο εξωτερικό.
►Τώρα κατάλαβα τι είναι η σφραγίδα με το όνομα ενός χυτηρίου που πρόσεξα σε κάποια έργα, μουρμούρισε 
το Αγόρι.



/*

► Κούκου! Κοιτάξτε αυτό το άγαλμα, ο Δίας και η Αίγινα! Το κεφάλι του Κοριτσιού πρόβαλε κάτω απ'τα πόδια 
του Δία.
► Μόλις μας έδειξες ότι στη γλυπτική παίζουν ρόλο εκτός απ'τους γεμάτους χώρους και τα κενά και η 
μεταξύ τους ισορροπία, γέλασε ο Άντρας.
►Αίγινα 1995-1998, λέει. Όχι και τόοσο παλιά. Μα τι γύρευε στην Αίγινα ο κύριος Παππάς;
► Ε, δεν πρόλαβα να σας πω. Πήγαινε από παιδί με τους δικούς του και το 1960-κάτι πήρε στο νησί ένα 
σπίτι, όπου και περνούσε τα καλοκαίρια του δουλεύοντας. Τα τελευταία χρόνια κατέγραφε εκεί και τις 
αναμνήσεις και σκέψεις του, γράφοντας ή σκιτσάροντας στα τετράδια των εγγονιών του.
Όταν /εις δε νηδί, σιτΐ*ις Αίγινα , όνον έγινε τόδο μεγάλη γ/)νππκή, γ^νπηκ*\ όχι ΆορχΑΐα»,
Α$ά  1ΓΑΙ/ΤΑ /UVTAV*\ Ktu AhpAiA, AV έχεις /o yh l είΤΑ^^μΑΤΟς την Αΐδ^-ηδη Tkiv μεγεθώ ν, Tkiv 
AVA/\oy\hv, w v  Αττοδτάδείιΐν, ϊε ν  έχεις ίΤΑρά va ρΑ/εντείς k a j va Αποφεύγεις va [·$άς.

►Τι πλάκα! Και συγγραφέας λοιπόν;
► Και μάλιστα και ποιητής. Με καυστικότητα και χιούμορ. Επίσης 
μετέφρασε και λογοτεχνία, εκτός απ'τα κείμενα ξένων συναδέλφων του. 
►Λοιπόν, βλέπω κι άλλες μορφές δουλεμένες μ' αυτόν το διαφορετικό 
τρόπο, πώς να το πω, εξπρεσιονιστικά, σχεδόν αφαιρετικά. Αδρή 
επεξεργασία, ελάχιστες λεπτομέρειες, σώματα επιμηκυσμένα, σχεδόν 
εξαϋλωμένα... Ανήκουν όλα άραγε στα τελευταία του έργα;
►Όχι απαραίτητα. Ο Βοσκός. Αθήνα 1961, λέει εδώ. Είναι αυτό που λέγαμε 
για τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, φαντάζομαι. Τελικά μόνο 
ανθρώπινες μορφές απασχόλησαν τον καλλιτέχνη;
►Σχεδόν. Απ' αυτή την άποψη, παρέμεινε πάντα ελληνοκεντρικός και 
κλασικός θα λέγαμε.
►Αν δεν κάνω λάθος, κάποιοι συνομήλικοί του καλλιτέχνες μας 
προχώρησαν σε μια γλυπτική πολύ πιο τολμηρή, αφηρημένα έργα, 
κατασκευές... Για να μη μιλήσουμε για το τι γινόταν στο εξωτερικό! 
Αναρωτιέμαι αν είναι συντηρητισμός αυτό...
Σ ’ o fa  τη ρΑΚρά. 6TAfiof(iof>iA f*ov έμεινΑ προδι^Ημένος 
δτον Avfyttrro. Λ ε ν  μ ον πέρΑδε ποτέ Από το νον va εγκ.Ατ$είγΙ*ι 
το f/oopo πον Ακο/)ον^ούδΑ, ενώ έφεπΑ κ α ι ιτΑρΑκο/Ιον^ονδΑ 
τι γινότΑν γνρώ  μον...

►Δεν καταλαβαίνω τίποτα! Κι αυτά τα παράξενα αγάλματα που λέτε είναι 
τρομακτικά! Ακόμα κι ο Όμηρος! Τι έπαθε και κάνει έτσι;
► Πολύ γκρινιάζεις, μικρή. Τι έχεις
► Κουράστηκα πια.
► Καλά, πάμε να δούμε πώς είναι το εργαστήρι του γλύπτη...

Δίας και Αίγινα, Αίγινα 1995-8, μπρούτζος | Ο Όμηρος, Αίγινα 1996-8, μπρούτζος | Ο Βοσκός, Αθήνα 1961, μπρούτζος



Στο εργαστήρι

►Τι λέει; Ξέχασα κάτι βασικό;
► Πως ο Γιάννης Παππάς υπήρξε ακαδημαϊκός, πήρε διάφορες διακρίσεις και βραβεία και συμμετείχε 
ενεργά στην πνευματική ζωή του τόπου. Α, και ότι πέθανε στις 17 Ιανουαρίου του 2005, πολύ πρόσφατα, 
έτσι; Κι άφησε το εργαστήρι και τα έργα που είχε στην κατοχή του στο Μουσείο Μπενάκη, χαμογέλασε η 
Γυναίκα αφήνοντας κάτω το φυλλάδιο που κοίταζε στην είσοδο.
►Σιγά. Αυτό το καταλάβαμε απ' την επιγραφή έξω. Εγώ ανακάλυψα αυτά τα σχέδια, απ' την εποχή των 
σπουδών του στο Παρίσι.
► Ελάτε να δείτε! Όλο πίνακες!, ακούστηκε από πάνω το Κορίτσι.
► Καλά, γλύπτης δεν ήταν κυρίως ο Παππάς;
►Όπως βλέπετε, ήταν και ζωγράφος.
Εντντηύόεις, €vf)0v6iA6fi0i ϋια  ί^ Α  rrov εί/.Α fa, ΰεάρ&τΑ, Αν^ώττονς (ψ ά^Α τΑ  trov j*0vo

/tî A(f>lKA ffiVOVTAv), AVTA tjTAV fTOV iKAVAV VA 6jA{*ATW Ttf ^VpTlKtj KAl VA j*CTA(fi{)Of*Al (f 

iVAV tyflo K06f>0 VtfjirA [>ε JA /̂ W^AjA, JA VlVf̂ A, TO τε/)ή)0, Jl AVAK0V(fl6y! Ό ^ ζ  frcV ε/VAl

ij6 i, 6ΐ46τότε^ο ε'/vAj va ττειζ: τι tfyog κόό^ος!
►Δεν είναι σαν να υπηρετείς δύο αφεντάδες;
►Αυτό σηκώνει συζήτηση. Δε σας είπα, ασχολήθηκε λίγο και με τη σκηνογραφία.
► Καλέ μου, νομίζω ότι είπαμε πολλά. Ας απολαύσουμε τώρα τα έργα... 
f/Ατί τα  T&vyc, f iv  tfyffOVVTAi ρ ε / )tfεις. A /fjo v εΐ$ονς ψ ένει va  είνΑι 
ff εΐΓΑ(ρ*ι fa  a v ta . 'Dta v  o i/le fεις ΚΑ^ε^Α/βοντΑι, ka j ft a  f*i6 o v a v t v jv  
tτ^ηδιά/εις το της τ& νης, κ ά τ ι ονόιώίΓες $ιΑγενγει κ α ι νο$ενετΑι.

Το Αγόρι στέκεται ακόμα μπροστά στα νεανικά σχέδια του Παππά. Προσπαθεί να 
καταλάβει τι αξία μπορεί να έχει το σχέδιο για έναν καλλιτέχνη. Τι σκέψεις κάνει σχετικά;
'E v a  κο^ ατι /.Α^τί/)ί^ες 6τΑγονες ρ$άνι *j I va f*o/iv$, ^ a va ψοχ&ι̂ ήόεις
τόΰο ΰτην ΙΚ^Αόη f,<ιΑς ιίέΑς tj έ ν τ υ ν ε ς  όΰο KAJ 6τψ  AVAffVtiprfy

της τΑντότψ’άς 6ον. ...οι όννεχείς όκέγεις ̂ α to 6*c$io ^η^ον^ονν^ α

τον KA$iT&vtj τις ψοΰιτές ΚΑΙ Μ^οψΊΑότίζ ψοννο^έδεις ενός ΰννεχονς
(/ii'ptov και είΓορίνώς ΐ*ιΑς ενίε^όρενης rrpoofov.

Το Κορίτσι θ'ανακαλύψει τελικά πώς ήταν ο Γάννης Παππάς;
Τι εικόνα θα σχηματίσει γι’αυτόν;

Αυτοπροαωηογραφία, Αβινιόν 1934, λάδι σε μουσαμά
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Ο Άντρας δεν έχει γνωρίσει το ζωγραφικό έργο του καλλιτέχνη και είναι περίεργος 
αν η ανθρώπινη μορφή πρωταγωνιστεί και σ'αυτό. Τι συμπέρασμα βγάζει;

Η Γ jvaiKa παρατηρεί τους πίνακες που έγιναν στην Αίγυπτο. Οι ανθρώπινες μορφές σ ' αυτές της θυμίζουν τα 
αντίστοιχα γλυπτά του καλλιτέχνη; Σε τι;

Το Αγόρι, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για ζητήματα τεχνικής, αναζητά τις τεχνικές που χρησιμοποίησε ο Παππάς 
στους πίνακές του. Ποιες θα εντοπίσει;



Θα βρει κάποιος απ' τους τέσσερίς τους κάποιους πίνακες που σχετίζονται με την εργασία του καλλιτέχνη 
στον τομέα της γλυπτικής; Με ποιον τρόπο;

Ποια από τ' αγάλματα του κήπου θυμίζουν στο Κορίτσι τα έργα της γλυπτικής που συναντά στις αίθουσες

Καθισμένοι γύρω απ'το αίθριο, περιεργάζονται τώρα και οι τέσσερις το εργαστήρι από κάτω.
Βλέπουν κάποια απ'τα εργαλεία του γλύπτη και άλλα αντικείμενα σχετικά με τη δουλειά του;
Μαντεύουν μήπως τη χρήση τους;
Μπορούν να εντοπίσουν τα προπλάσματα κάποιων έργων που είδαν στον κήπο;
Διακρίνουν άλλου είδους έργα γλυπτικής, εκτός από προτομές και αγάλματα;
Μπορούν άραγε να βρουν κάποιο έργο που δεν παριστάνει ανθρώπινη μορφή;
Μήπως βλέπουν κάποιο έργο καμωμένο από άλλο υλικό, εκτός απ' την πέτρα και το μέταλλο;
Διακρίνουν κάποια αντικείμενα που μαρτυρούν τις άλλες ασχολίες και τα ενδιαφέροντα του Γάννη Παππά;

Κότπης, Αίγυπτος 1949, ακρυλικό σε κοντραπλακέ

0  γλύπτης Θόδωρος Παπαγιάννης, 
Αθήνα 1969, ακρυλικό σε βαμβακερό ύφασμα

Άννα και Ο τσίφτης, Αθήνα 1943-4, 
γύψινα προπλάσματα



Πίσω στον κήπο

Φεύγοντας, η τετραμελής παρέα μας ρίχνει μια ακόμα ματιά στον κήπο με τ' αγάλματα.
Η Γυναίκα στέκεται μπροστά στο γλυπτό "Στο κατώφλι της 3ηςχιλιετίας" Βρίσκει ότι η μορφή ανταποκρίνεται 
στο θέμα του με μεγάλη επιτυχία. Με ποιον τρόπο; Τι συναισθήματα μπορεί να της δημιουργεί το έργο;

Η Γυναίκα και το Αγόρι συζητούν αν τα γλυπτά του Παππά είναι περίοπτα. Τι παρατηρήσεις θα κάνουν και με ποια 
έργα θα υποστηρίξουν την άποψή τους;
Το έ ρ γ ο  ε ινΑ ι ίΓ ε ρ ίο η ο -  ιτ ε ρ ιγ ρ ά φ ε τ Α ι Α ϊτό μ<Α  A fa p iA  1τ ε ρ ιγ ρ Α ρ ρ ά τ Η ν, κ ά ^ ε τ ώ ν  K A j ο ρ ι/ό ντ ιΜ κ  

ε ιτ ο ρ έ ι/Ή ζ όΰ-η < h jp & 6 i&  έ χ ε ι y  p v r y  τ ό & η  έ χε ι K A j to  ta k o v i/ i.

Ο Άντρας και η Γ jvaiKa συμφωνούν ότι στα έργα του Παππά είναι φανερή 
η βαθιά γνώση του για την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Ποια παραδείγματα 
απ'τον κήπο με τ'αγάλματα να δώσουν στα παιδιά γί αυτό; Ποιων έργων 

το θέμα εμπνέεται απ’την αρχαιοελληνική ιστορία και μυθολογία; 
η μορφή κατάγεται από τύπους της αρχαίας ελληνικής τέχνης; 
ο τρόπος που έχουν δουλευτεί και η όλη εμφάνιση παραπέμπουν 
στην αρχαιοελληνική τέχνη;

Βρίσκουν έργα που θυμίζουν δημιουργίες άλλων περιόδων της ελληνικής τέχνης 
εκτός απ' την κλασική;

Χρήστος, Αλεξάνδρεια 1948, μπρούτζος | Στο κατώφλι της 3ης χιλιετίας, Αθήνα 1993, μπρούτζος | Τραγουδίστρια, Αθήνα 1965, μπρούτζος

Η Γ jvaiKa προτείνει στα παιδιά ένα παιχνίδι παρατηρητικότητας. Θα βρουν έργα που 
κρύβουν κάποια κίνηση, παρότι μοιάζουν στατικά; 
βασίζονται στη σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων και σωμάτων; 
δημιουργούν την αίσθηση του μνημειακού, χωρίς να είναι μεγάλων διαστάσεων;

μέρη δουλεμένα με λεπτομέρεια και μέρη δουλεμένα με γενικευτικό τρόπο; 
επιτρέπουν το έντονο παιχνίδισμα του φωτός και της σκιάς στη επιφάνειά τους



Οι δύο γονείς συζητούν τώρα τις σχέσεις της γλυπτικής του καλλιτέχνη με τη νεότερη και τη σύγχρονή του 
ευρωπαϊκή και διεθνή δημιουργία. Θα βρουν κάποια παραδείγματα που να βεβαιώνουν τη σχετική ενημέρωση 
του Παππά και την αφομοίωση ξένων επιδράσεων;

Ο Αντρας ζητά απ'τα παιδιά να σκεφτούν ποιους παράγοντες πρέπει να λαμβάνει υπόψη του ένας γλύπτης για τη 
δημιουργία ενός δημόσιου, υπαίθριου γλυπτού. Τι μπορεί να του πουν;
Η νμώτη δκιγη  είνΑι γ Α  τ ψ  εν^ννη νο ν ίχ ιι ο γ^νντ-ης ιτμος το δννο/Ιο το γ^νιπ ό, rrov 
Ί)α μείνει γιΑ  ιτάντΑ 6ε κοινή ΰέΑ, va εινΑι άψογο, &$Α$ή va εκφ^ά/ει με 6Αφήνει Α το ΰίμΑ, 
va εινΑι 6ε ΰώΰτή κ^ίμΑΚΑ με το /ώμο' το ν/1ικό va εινΑι ΚΑ^ήζ ιτοιότψΑς kaj -η y/h/τττιΚή τον 
έΚφμΑδί) χτμοόΑμμοδμίνη δτο vrrA/fyo, με &ι$0ΐΓ0ΐ·ημένΑ τα μ εγ $ Α  γενικά  εττίττεύΑ. ΊΤμένει ειτίδ-ι/ς 
va ιτμοδΑμμόδίΑ το ύφος τον γ^ νντον δτο $έμΑ... ίΤμέττει εττίδ-ης va ΰκεφ^ώ δε ν  νγος Da 
τοίΓο^ετ^εϊ το έμγο, va μ$ετήδ!Μ  τη ϊ/ΑμόμφίΛίδ-η τον /.ώμον, όνώς kaj τον ττμοδΑνΑτο^ιδμό τον  
έμγον δε δχέδη με την τμοχιά τον ή^ιον, με το φΜς.

Το Αγόρι επανέρχεται και ζητά απ'τους γονείς του να συζητήσουν αν η γλυπτική και η ζωγραφική 
είναι τελικά δύο διαφορετικά πράγματα. Τι θα έχουν να πουν; Ποια είναι η σχέση των δύο τεχνών; 
Υνήμ^ε όμως κ α ι νττάμχει νάντοτε γιΑ  μ ίνΑ  ΙνΑ ς ιδ/νμος κρίκος 
ττον δννύέει τη γ/ΙντΓτιΚή με τη /ώγμΑφίκή, το δχέΰϊο.

Ιοκάστη, Λθήνα 1991, μπρούτζος



► -έρετε κάτι; Ο κήπος δε μου φαίνεται πια σιωπηλός.
►Τώρα θα 'χουμε κι εμείς αναμνήσεις απ'αυτόν... Καλύτερες απ'τις δικές σου!
►Χμ...
►Αλήθεια, μνημείο δε σημαίνει αυτό που μένει στη μνήμη;
..1τάντοτε η  ββνντική  ήτΑν ̂ <α τονς ΰνψ-ονς Iv a  j*i6o ΐΐΓΐ$ύ6ιΐ*ις, τεκ^ γιο  ότι έ'/ηόΑν 
K6j ννόόγί&η όν η  f*V*\frfj ΤΟνς ΤΓΑ^Α^ένει.
Τ α βουντά, νο ν ετη/ονν κ α ι taJ ^ v o v v  f*i6A ΰτο η ό νο  ττερις^ονν Α$ίες κ α ι φ ήΊ)ειες  
7τον είνΑι nefA  ατγ όχι Ανεικονί/ονν τιζ $ $ ε ιε ζ  Αντέζ ftfo p o vv va τιζ AvA yvhlfi6ovv 
Οι AvfylAlVOl O/lblV τΜ ν ενοχώ ν
Κι έκλεισαν πίσω τους την πόρτα.





Εργαστήρι Γιάννη Παππά Μουσείο Μπενάκη - Εκπαιδευτικά Προγράμματα


