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Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται η καλλιτεχνική
διαδρομή του Δημοσθένη Κοκκινίδη μέσα από το σχέδιο, τους
δασκάλους, τους ανθρώπους που τον επηρέασαν, τις πηγές της
έμπνευσής του και φυσικά τα γεγονότα που καθόρισαν τη ζωή του.

Σύμφωνα με τα λόγια του «το σχέδιο είναι ο γεννήτορας της ζωγραφικής
και μπορεί να μεταφέρει μια πληροφορία με άμεσο και γρήγορο τρόπο». 
Από τα προσχέδια που κάνει για ένα συγκεκριμένο έργο κρατάει μόνο
κάποια στοιχεία που αργότερα χρησιμοποιεί και του αρέσει να σχεδιάζει
με χρώματα. 

Ο Κοκκινίδης γεννήθηκε το 1929 και άρχισε να ζωγραφίζει από τα τέλη
του Δημοτικού, χρόνια που συμπίπτουν με την αρχή του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Στην αρχή σχεδίαζε Ευζώνους, από τον πόλεμο στην Αλβανία,
τις ηρωικές πράξεις των Ελλήνων, τους ήρωες του’ 21 και αγαπημένα του
πρόσωπα.  
Στα χρόνια του Γυμνασίου σχεδίαζε τους συμμαθητές του, τους
καθηγητές του και ηθοποιούς από δημοφιλείς ταινίες.

Η μητέρα μου, 1949

Ο κινηματογραφικός αστέρας
Καρλχάιντς Μπεμ,1947



Από τις συγκυρίες που έπαιξαν ρόλο στην καλλιτεχνική του διαμόρφωση ήταν η ανακάλυψη ενός βιβλίου στο σπίτι μιας συμμαθήτριάς
του. Επρόκειτο για τα έργα της Καίτε Κόλβιτς, περίφημης χαράκτριας της Βαϊμάρης, χάρη στα οποία αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι
το προσχέδιο. Αυτό το βιβλίο, μαζί με ένα άλλο που του χαρ’ιζουν με σχέδια της Αναγέννησης, του άνοιξαν έναν καινούργιο κόσμο και
άρχισε να αντιγράφει τα σχέδια που έβλεπε.

Η γιαγιά μου, 1956

Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν είναι το ίδιο με αυτό που είδε τότε
ο Κοκκινίδης, αλλά δίνει μια ένδειξη της τεχνοτροπίας της Καίτε Κόλβιτς. 

Αυτοπροσωπογραφία της Καίτε Κόλβιτς, 1921 



Μια από τις πρώτες «εργασιακές εμπειρίες» του Κοκκινίδη
ήταν στις αρχές των σπουδών του, όταν του ζητήθηκε να
φτιάξει χειρόγραφες αφίσες για ένα χορόδραμα, τον
Σάπφειρο, στο οποίο έπαιζε ο Σαραγάς. Ο Ροβέρτος
Σαραγάς ήταν χορευτής, χορογράφος και σκηνοθέτης.
Τα κοστούμια και τα σκηνικά του χοροδράματος τα είχε
σχεδιάσει ο Ν. Χ. Γκίκας. Ο Κοκκινίδης έφτιαξε τις αφίσες
της παράστασης και ενώ το αποτέλεσμα άρεσε σε όλους,
ο ίδιος αρνήθηκε να πληρωθεί παρόλο που εκείνη την
εποχή είχε περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Η
ενασχόλησή του με τον Σάπφειρο έγινε αφορμή να
γνωρίσει τον Τσαρούχη ο οποίος, αν και δεν έδειξε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σχέδια του νεαρού Κοκκινίδη, 
του χάρισε ένα από τα δικά του σχέδια. 

Ροβέρτος Σαραγάς, 1948-1950



Η απασχόληση στον «Κεραμεικό»

Ο Κοκκινίδης προκειμένου να συνεισφέρει στα οικονομικά της οικογένειάς του βρέθηκε να δουλεύει στον «Κεραμεικό». 
Ο «Κεραμεικός» ιδρύθηκε το 1909 από μια ομάδα επιχειρηματιών της εποχής που έμειναν γνωστοί ως ο «κύκλος της Ζυρίχης». 
Η εταιρεία είχε σαν στόχο την αγγειοπλαστική και στα χρόνια της λειτουργία της δημιουργήθηκαν κεραμικά υψηλής ποιότητας με
σαφή αναφορά στη νεώτερη και αρχαία παράδοση και κληρονομιά.
Την εποχή εκείνη εργαζόταν εκεί ο Ηλίας Φέρτης (ζωγράφος, ψηφιδογράφος και κεραμίστας) μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη. 
Ο Φέρτης είχε αναλάβει να παραδίδει μαθήματα στους καλλιτέχνες που εργάζονταν εκεί. 
Ο Φέρτης ζήτησε από τον Κοκκινίδη να σχεδιάσει μια τσαγέρα. Με αυτή την αφορμή του έμαθε όσα είχε διδαχτεί και ο ίδιος από τον
Παρθένη: τι σημαίνει σκιά και φως, πως σχεδιάζεις την καμπύλη, τις ευθείες κ.λπ.  
Στον «Κεραμεικό» θα γνωρίσει και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες όπως τον Μιχαήλ Μαρτζουβάνωφ και τον Συμεών Σιμονακιάν. 
Είναι η εποχή που θα μπει και στην ΑΣΚΤ μετά από την παρότρυνση -μεταξύ άλλων- και του Δημήτρη Περδικίδη, ο οποίος ήταν ήδη
ζωγράφος όταν γνωρίστηκε με τον Κοκκινίδη και φίλος του αδελφού του. Ο Περδικίδης είχε λάβει μέρος στην Εθνική Αντίσταση και
είχε ένα ανοιχτό σπίτι στο οποίο σύχναζαν άνθρωποι από αστικές οικογένειες. Ο Κοκκινίδης επιστρέφοντας από την εργασία του
στον «Κεραμεικό», περνούσε από το σπίτι του Περδικίδη.

Τσαγέρα με φλιτζάνι, 1950
Ανώνυμος Αγγειοπλαστική Εταιρία «Κεραμεικός»
Φωτογραφία από το αρχείο Έφης Κανελλοπούλου



Στο προκαταρκτικό τμήμα της ΑΣΚΤ ο Κοκκινίδης είχε δάσκαλο
τον Γιάννη Μόραλη. Την ίδια εποχή παρουσιάστηκε στον στρατό, 
από όπου έπαιρνε άδειες για να παρακολουθεί κάποια μαθήματα
ώστε να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις. Το 1954 πέρασε στην
ΑΣΚΤ και γράφτηκε στο εργαστήριο του Μόραλη. Ένα από τα
γεγονότα που έμειναν στη μνήμη του Κοκκινίδη στην ΑΣΚΤ ήταν η
επίσκεψη του Δημήτρη Γαλάνη στο εργαστήριο του Μόραλη, 
όπου ο Κοκκινίδης δούλευε με χρώμα. Ο Γαλάνης κοιτάζοντας το
έργο του Κοκκινίδη σχολίασε στον Μόραλη πως «διδάσκει Σεζάν», 
σχόλιο το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλη χαρά στον Μόραλη,
όπως του εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος χρόνια αργότερα.

Στην ΑΣΚΤ

Καθιστή γυναίκα,1955

Πωλ Σεζάν, Η κυρία Σεζάν σε κόκκινη πολυθρόνα, 1877



Ο αδελφός μου ο Βάνιας, 1957Ο αδελφός μου/Δώστε ειρήνη στο λαό, 1956

Ο αδελφός του Κοκκινίδη, ο Βάνιας, πόζαρε στη Σχολή την εποχή που ήταν φαντάρος για να βγάζει ένα μικρό
χαρτζιλίκι.



Συνοικίες-Προσφυγικά 1958-1964

Τελειώνοντας την ΑΣΚΤ το 1958, ο Κοκκινίδης ταξίδεψε στις Κυκλάδες
και γοητεύτηκε από τα μικρά λευκά σπίτια και τα χρώματα στα ξύλινα
στοιχεία τους. Οι κυκλαδίτικες κατασκευές του θύμιζαν τα χρόνια που
έζησε στη Δραπετσώνα. Αυτά τα κοινά στοιχεία του νησιώτικου και
προσφυγικού κόσμου τον ενέπνευσαν για τη δημιουργία μιάς σειρά
έργων που αποτέλεσαν την ενότητα «Συνοικίες». 
Ο Κοκκινίδης με τα έργα αυτά προσπάθησε να ασκήσει κοινωνική
κριτική, επηρεασμένος και από την αριστερή του ιδεολογία,
αποτυπώνοντας τη ζωή των ανθρώπων του μόχθου.

Μνήμη Δραπετσώνας

Δραπετσώνα, 1958-1962Δραπετσώνα, Προσχέδιο για σύνθεση, 1959-1960



Στην ίδια σειρά, ζωγραφίζοντας τα πορτραίτα των ανθρώπων, απαθανατίζει την ατμόσφαιρα της ζωής σε μια
προσφυγική γειτονιά, καθώς και τα επαγγέλματα της εποχής.

Χασάπης, 1956 Προσόψεις μαγαζιών, 1955



Την ίδια περίοδο οι μνήμες του από τις εικόνες των πλοίων που
άδειαζαν τον λιγνίτη στο λιμάνι του Πειραιά αποτελούν την πρώτη
ύλη για σχέδια και έργα που τα ονομάζει καρβουνιάρικα.

Καρβουνιάρικα, 1958-1960



Ο Κοκκινίδης θεωρούσε ότι τα έργα του θα έπρεπε να περιέχουν κριτική για όλα τα κοινωνικά θέματα. Ήθελε να τα προβάλει και να
τα αναδεικνύει και αυτόν τον σκοπό τον υπηρέτησε μέχρι το 1980. Μέχρι τότε ασχολήθηκε με όλα τα φλέγοντα ζητήματα που
απασχολούσαν τον κόσμο, όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, τα βασανιστήρια, τις πολιτικές δολοφονίες και τα χρόνια της Χούντας στην
Ελλάδα. Η απογοήτευση που ένοιωσε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον έκανε να αφήσει την κοινωνική κριτική και να ασχοληθεί
με άλλα θέματα.

Προσφυγικά, 1958-1959 Καθιστή γυναίκα, 1958



Το Άγιον Όρος

Στο Άγιον Όρος ταξίδεψε το 1959, θέλοντας να μελετήσει τη λαϊκή και τη βυζαντινή
παράδοση, με προτροπή και οικονομική υποστήριξη του Παύλου Μυλωνά
(αρχιτέκτονας, πανεπιστημιακός καθηγητής και ακαδημαϊκός. Στο επιστημονικό του
έργο συγκαταλέγεται και η μακρόχρονη έρευνα της αρχιτεκτονικής του Αγίου
Όρους). Για τον Κοκκινίδη ήταν μια μοναδική εμπειρία: βίωσε την κατάνυξη των
ημερών του Πάσχα, επισκέφθηκε τις μονές και τις σκήτες και ήρθε σε επαφή με την
κοινότητα των μοναχών που ζωγράφιζαν βυζαντινές εικόνες. 

Μονή Σίμωνος Πέτρα, 1959

Σκήτες, 1958



Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Άγιο Όρος ο Κοκκινίδης έκανε αντίγραφα από εικόνες και τοιχογραφίες. Από
τα πιο ενδιαφέροντα αντικείμενα που θυμάται ήταν ένα τετραβάγγελο του 14ου αιώνα που βρήκε στην μονή Διονυσίου,
και ένας μουσικός κώδικας που είχε στο πλάι ζωγραφισμένα πορτραίτα και αφηγήσεις στη μονή Κουτλουμουσίου.

Κώδιξ χαρτώος, 18ου αιώνος Μονής Κουτλουμουσίου, 1959

Εικονογραφημένο χειρόγραφο τετραβάγγελο, 

Μονή Διονυσίου, Άγιον Όρος.

Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, 1959



Εφαρμογές

Ο Κοκκινίδης, ήδη από το 1962, είχε αρχίσει να ασχολείται με τις εφαρμοσμένες τέχνες για οικονομικούς λόγους. 
Ασχολήθηκε με το ντιζάιν, την κεραμική, τα χαλιά. Αργότερα, μαζί με την Πέπη Σβορώνου είχαν μια πρωτότυπη ιδέα
η οποία είχε μεγάλη επιτυχία: δημιούργησαν πάνω από 3.000  φορέματα ζωγραφισμένα με βιομηχανικά χρώματα, 
που το καθένα ήταν μοναδικό και υπογεγραμμένο. Τα φορέματα παρουσιάστηκαν αρχικά στην Αθήνα και στη
συνέχεια σε έκθεση γυναικείας ένδυσης στο Παρίσι. Η παρουσίασή τους στο Παρίσι είχε μεγάλη ανταπόκριση και τα
φορέματα αυτά άρχισαν να έχουν ζήτηση σε Ευρώπη και Αμερική από επώνυμους Έλληνες και ξένους αγοραστές.
Με τα φορέματα αυτά ασχολήθηκαν από το 1962 μέχρι το 1976 ο Κοκκινίδης και μέχρι το 1979 η Πέπη Σβορώνου.

Φόρεμα ζωγραφισμένο στο χέρι Μακέτα για έντυπο του Εθνικού Οργανισμού
Ελληνικής Χειροτεχνίας, 1959



Ο Κοκκινίδης εργάστηκε ένα διάστημα στον ΕΟΕΧ (Εθνικός Οργανισμός Ελληνικής Χειροτεχνίας) και μεταξύ άλλων
σχεδίασε με επιτυχία και χαλιά. Εκείνη την εποχή άρχιζαν να κατασκευάζονται στην Ελλάδα μοντέρνα χαλιά για τα
οποία υπήρχε μεγάλη ζήτηση και στο εξωτερικό. 

Μακέτα για χαλί, 1960 Μακέτα για χαλί, 1960



Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 ο Κοκκινίδης
συνεργάστηκε ξανά με τον «Κεραμεικό». Την εποχή
εκείνη η διοίκηση του «Κεραμεικού» αποφάσισε να
στραφεί προς την καλλιτεχνική κεραμική και ξεκίνησε μια
σειρά χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων
εμπνευσμένων από την Αρχαιότητα. Τα σχέδια του
Κοκκινίδη είχαν επιτυχία και του χάρισαν βραβεία σε
διεθνείς εκθέσεις.

Μελέτες για σκεύη εμπνευσμένα από την αρχαιότητα. 1962



Ο πόλεμος στο Βιετνάμ, 1965-1973

Την περίοδο 1960-1967 ο Κοκκινίδης επηρεάστηκε από τις μαύρες στιγμές της παγκόσμιας και ελληνικής ιστορίας. Ο πόλεμος
του Βιετνάμ, η δολοφονία του Κέννεντυ και η δολοφονία του Λαμπράκη αποτυπώθηκαν σε μία σειρά από έργα.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στο Βιετνάμ έλαβε χώρα μία από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις
μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ο πόλεμος έληξε το 1973 με

την ήττα του Νότιου Βιετνάμ και των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω του εκατομμύρια θύματα εκ των
οποίων τα περισσότερα ήταν άμαχοι πολίτες και γυναικόπαιδα.

Φωτογραφία από την Σαϊγκόν, 1968



Ο Κοκκινίδης αποτύπωσε μία από τις πιο βάναυσες συγκρούσεις του ’20ου αιώνα, τον πόλεμο του Βιετνάμ, από το
1963 μέχρι το 1967. Ένα βιβλίο με φωτογραφίες από τις βιαιότητες των Αμερικανών, που του το έστειλε ο παλιός
συμφοιτητής του Νέστορας Παπανικολόπουλος (ο οποίος θεωρείται πρωτοπόρος στην εισαγωγή της computer art στην
Ελλάδα), τον τάραξε πολύ και έγινε η αφορμή για να ασχοληθεί με το όλο θέμα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Στις
αφηγήσεις του αναφέρει την επίδραση είχε για εκείνον η φωτογραφία με τα παιδιά που έτρεχαν για να γλιτώσουν και
εκείνη με τον δάσκαλο δεμένο χειροπόδαρα από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Σύλληψη, 1968 Βιετνάμ, 1965,



Γρηγόρης Λαμπράκης

Το 1963 η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου απασχολεί τον Κοκκινίδη. Την αποτυπώνει σε μια σειρά σχεδίων που τα
ονομάζει Σταύρωση και Θρήνος. Επρόκειτο για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, ενός ανθρώπου αγωνίστηκε για την
ελευθερία της πατρίδας του. Ο Λαμπράκης προσέφερε έργο στην επιστήμη της Ιατρικής και έγινε σύμβολο με τους αγώνες
και τη θυσία του για την Δημοκρατία και την Ειρήνη.

Η σταύρωση του Γ. Λαμπράκη, 
1964

Η σταύρωση του Γ. Λαμπράκη, 
1965

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης μόνος του στην
απαγορευμένη πορεία ειρήνης



Το δεύτερο πολιτικό συμβάν που αποτύπωσε ο Κοκκινίδης είναι η
δολοφονία του Τζον Κέννεντυ, Πρόεδρου των Ηνωμένων
Πολιτειών (1961-1963). Σύμφωνα με τα λόγια του Κοκκινίδη:
«Έκοψα μια φωτογραφία (του συμβάντος) από τις εφημερίδα για
να κάνω ένα έργο που δείχνει τη στιγμή της δολοφονίας με φόντο
ένα καταπράσινο πάρκο λουσμένο από φως, θέλοντας να δείξω
την αντίθεση». Η δολοφονία αυτή επηρέασε και τις εξελίξεις στο
Βιετνάμ.

Η δολοφονία του Κέννεντυ, 1963 

Η δολοφονία του Κέννεντυ, 1963

Η δολοφονία του Κέννεντυ στις 22 Νοεμβρίου του 1963 στο Τέξας

Φωτογραφία τραβηγμένη λίγο πριν τη δολοφονία του Κέννεντυ, 1963 



Δικτατορία, 1967-1974

Την 21η Απριλίου 1967 μια ομάδα επίορκων αξιωματικών του ελληνικού στρατού κατέλαβε την εξουσία, επέβαλε
στρατιωτικό νόμο, κατάργησε τα πολιτικά κόμματα και ανέστειλε βασικές διατάξεις του Συντάγματος.

Ματαιώνοντας τις προγραμματισμένες εκλογές της 28ης Μαΐου, όπου προβλεπόταν νίκη του Γεώργιου
Παπανδρέου, η στρατιωτική χούντα πήρε στα χέρια της την εξουσία, φυλακίζοντας και εξορίζοντας χιλιάδες
πολίτες αλλά και την πολιτική ηγεσία του τόπου.

21η Απριλίου του 1967, 1967-1968 Μελέτες για συνθέσεις, 1973 



Η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού επηρέασε
έντονα τον Κοκκινίδη. Μάζεψε αποκόμματα
εφημερίδων από φωτογραφίες με συλλήψεις
γνωστών και αγνώστων και δημιούργησε μια
σειρά από σκίτσα. Παράλληλα σχεδίασε και
καρικατούρες των συνταγματαρχών. Όλα αυτά τα
σχέδια τον οδήγησαν σε μια σειρά έργων με
αναφορά στην έλλειψη ελευθερίας και την
ποινικοποίηση των ιδεών. 

Μελέτη για το έργο
«Φόρος τιμής στη Βάσω Κατράκη», 1969



Τα χρόνια της δικτατορίας ήταν ιδιαίτερα σκληρά για όσους αντιστάθηκαν. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967, δεκάδες
πολίτες συνελήφθησαν, βασανίστηκαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Ο Κοκκινίδης επηρεάστηκε βαθιά από τα πολιτικά
γεγονότα αυτής της περιόδου και τα αποτύπωσε σε μια σειρά από έργα.

Επίσκεψη, 1971 Πέπη, 1973Ανάκριση, 1969 



Μητρότητες

Μέσα στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας γεννιέται η κόρη του Κοκκινίδη το 1967. Η εικόνα του μωρού πίσω από τα κάγκελα
του κρεβατιού γίνεται αφορμή για άλλη μια ενότητα έργων, στα οποία και πάλι θίγει έμμεσα το ζήτημα της ελευθερίας. Τα
έργα αυτά τα ονομάζει «Μητρότητες» και αποτελούν φόρο τιμής σε όλες αυτές τις μητέρες, οι οποίες μεγάλωναν μόνες τα
παιδιά τους, μιας και οι άντρες τους βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής για τις ιδέες τους.

Γυναίκα με παιδί, 1970-1972Οικογένεια, 1968-1969 Γυναίκα με μωρό, 1968



Η εικόνα συγκεκριμένων ανθρώπων, τους οποίους θαύμαζε για την αντιστασιακή δράση τους, όπως ο Γ. Α. Μαγκάκης,
ο Π. Ζάννας, ο Σ. Καράγιωργας και ο Δ. Μαρωνίτης, του εμπνέει μια σειρά έργων που τα ονομάζει «Ταυτότητες». 
Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν δημόσια στην αίθουσα τέχνης Ζουμπουλάκη και ενώ ένας από τους υπουργούς της Χούντας
διαμαρτυρήθηκε, η έκθεση συνεχίστηκε στην Αθήνα και αργότερα παρουσιάστηκε και στη Θεσσαλονίκη. 

Ταυτότητες

Αυτοπροσωπογραφία με ανδρείκελο,
1972 και 1973

Ο αδελφός μου, 1968

Παύλος Ζάννας, 1971-1972 Ανθή-Μίμης, Σάκης Καράγιωργας, 1971 Διωκόμενοι, 1970



Ο Κοκκινίδης ασχολήθηκε με την Κύπρο ήδη από το 1964 αλλά πιο έντονα από το 1974. Στις 20 Ιουλίου 1974, σαράντα
περίπου χιλιάδες Τούρκοι στρατιώτες, με την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν παράνομα
στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και έγιναν πρόσφυγες, 
περίπου 4.000 σκοτώθηκαν και 1.619 παραμένουν αγνοούμενοι. 

Κύπρος

Προσχέδιο για σύνθεση, 1974 Η Αφροδίτη της Κύπρου, 1974



Σε σχέση με τα έργα αυτά ο Κοκκινίδης ανέφερε τα
ακόλουθα: «Έχω κάνει τον Σεφέρη με την αγαπημένη

του Κύπρο και το προσχέδιο μαζί. Και επειδή ήταν
πρόσφατη η δουλειά που έκανα για τη Χούντα, έκανα
έναν πίνακα με τους πρωταγωνιστές της κρίσης, τους
στρατιωτικούς, όπως ήταν ο Ιωαννίδης, όπου έβαλα

τον εαυτό μου προφίλ και κάπου την Κύπρο
ραβδωμένη και χωρισμένη. Έκανα επίσης την Κύπρο
ως νησί της Αφροδίτης, σχέδια και πίνακες. Ήταν έξι

εφτά έργα και δεν έχω κανένα, βρίσκονται στην Κύπρο. 
Δεν εκτέθηκαν ποτέ στην Αθήνα, είναι άγνωστα στο

ελληνικό κοινό».

Ο Σεφέρης στην Κύπρο, 1974

Προσχέδιο για σύνθεση με θέμα την Κύπρο, 1974



Εικονογραφήσεις

Εικονογράφηση
για την Κοκκινοσκουφίτσα, 1972

Το κουνέλι και ο σκύλος
(παραμύθι του καλλιτέχνη, 1972)

Ο Κοκκινίδης εικονογράφησε ένα παιδικό βιβλίο αλλά και φιλοτέχνησε για την κόρη του δικά του εικονογραφημένα παραμύθια.



Διαμαρτυρίες, 1974-1981

Μετά το 1974, στη μεταπολίτευση, ο κόσμος άρχισε να αναζητά περισσότερη ελευθερία και μια άλλη πολιτική κατάσταση για
τη χώρα. Με τη σειρά έργων «Διαμαρτυρίες» ο Κοκκινίδης παρουσίασε άλλο ένα στοιχείο που έδειχνε το πώς εμπλέκονται
όλες οι ιδεολογίες (αριστερές και δεξιές) και αλληλοεξουδετερώνονται, παρόλο που όλες θεωρητικά πάλευαν για τις
ελευθερίες του ανθρώπου. Ο στόχος του ήταν να δείξει ότι, για μια ακόμη φορά, η κοινωνία δεν μπόρεσε να επεξεργαστεί με
τη λογική τα γεγονότα του παρελθόντος, και λειτούργησε συναισθηματικά και χωρίς αποτέλεσμα.

Μελέτη για σύνθεση, 1974-1981 Διαμαρτυρίες, 1978



Η διδασκαλία στην ΑΣΚΤ, 1976-1998

Τονικές διαβαθμίσεις, 1980-1981

Ο Κοκκινίδης έγινε καθηγητής στην ΑΣΚΤ το 1976 και δίδαξε εκεί
μέχρι το 1998. Στη διδασκαλία του εστίασε περισσότερο στην
εξήγηση της λειτουργίας των μορφικών στοιχείων και όχι τόσο
στην απεικόνιση. Δεν τον ενδιέφερε ιδιαίτερα το αν έμοιαζε το
έργο του φοιτητή με το εικονιζόμενο μοντέλο αλλά αν η
οργάνωση της αναπαράστασης είχε κάτι να πει σε σχέση με τα
στοιχεία, τους τόνους της, τις γραμμές, τα σχήματα και τα
χρώματα.

Κατεύθυνση γραμμών, 1980-1981 Ανάλυση του έργου του Ανρί Ματίς, 
1980-1981



«Οδύσσεια»

Με την Οδύσσεια ο Κοκκινίδης ασχολείται ήδη από την εποχή που ζωγράφιζε τις «Συνοικίες» το 1958. Τότε διαβάζει για
πρώτη φορά τη μετάφραση του Κακριδή και του Καζαντζάκη και κάνει τα πρώτα σχέδια. Θα ασχοληθεί μαζί της 30 χρόνια
αργότερα και ύστερα από την παρότρυνση του Μαρωνίτη.

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ α’ ραψωδία- απόσπασμα
Μετάφραση Δ. Μαρωνίτη

Τον άντρα, Μούσα, τον πολύτροπο να μου ανιστορήσεις, που βρέθηκε
ώς τα πέρατα του κόσμου να γυρνά, αφού της Τροίας
πάτησε το κάστρο το ιερό.
Γνώρισε πολιτείες πολλές, έμαθε πολλών ανθρώπων τις βουλές,
κι έζησε, καταμεσής στο πέλαγος, πάθη πολλά που τον σημάδεψαν,
σηκώνοντας το βάρος για τη δική του τη ζωή και των συντρόφων του
τον γυρισμό. Κι όμως δεν μπόρεσε, που τόσο επιθυμούσε,
να σώσει τους συντρόφους.



οι άνεμοι εν δράσει (κ)

«Με τέτοια λόγια μεταξύ τους, νίκησε των συντρόφων η κακή βουλή,
κι έλυσαν τον ασκό˙ αμέσως σκορπίστηκαν όλοι οι αγέρηδες,
κι αυτούς, θρηνώντας, τους αρπάζει η θύελλα, τους έφερε βαθιά στο πέλαγο, 
τόσο μακριά από την πατρική μας γη.»

Ασκός του Αιόλου, 1995

ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ κ’ ραψωδία- απόσπασμα
Μετάφραση Δ. Μαρωνίτη



Θάλασσες,1981-1999

Ζευγάρι, 1987 Το αντίσκηνο, 1986 Γλυπτό στη βεράντα στη Μήλο, 1987

Ο Κοκκινίδης εμπνεύστηκε από τη φύση και τα θαλασσινά τοπία και μέσα από την αφαιρετικότητα των μορφών και τα
έντονα χρώματα, δημιούργησε μια σειρά από ποιητικούς χώρους ζωγραφικής. Τα έργα αυτά έχουν στοιχεία από
προσωπικά βιώματα ενώ υπάρχει σαφής αναφορά στη φύση και τον έρωτα. Ταυτόχρονα -με έμμεσο τρόπο- εκφράζει
τους προβληματισμούς του σχετικά με το περιβάλλον και τις ανθρώπινες σχέσεις.



Η Πέπη και εγώ, 1993-2010

Η γνωριμία με την σύντροφο της ζωής του, την Πέπη Σβορώνου, ξεκίνησε σε μια εκπαιδευτική αποστολή των αποφοίτων αλλά και
φοιτητών της ΑΣΚΤ στη Λέσβο το 1958. Μαζί της πορεύτηκε για 50 χρόνια και η μορφή της κυριαρχεί στα έργα του. 

Επίσκεψη / Στη βεράντα μας, 2005Μελέτη για τη σύνθεση Επίσκεψη / Στη βεράντα μας, 2005



Παρίσι, 1962

Η Πέπη στο Παρίσι. 1962

Το 1962 παντρεύτηκαν και ταξίδεψαν στο Παρίσι όπου έμειναν για δύο μήνες για να δουν και έργα εκπροσώπων της
μοντέρνας τέχνης. Εκεί ο Κοκκινίδης απέκτησε ένα σετ χρωματιστών μαρκαδόρων (νεωτερισμό της εποχής) και σχεδίασε
την Πέπη σε μια σειρά από έργα. Την ίδια περίοδο σχεδιάζει με μαρκαδόρους ένα σφαχτάρι, επηρεασμένος ίσως και από
το γεγονός ότι είχε δει και τον Πικάσσο να τους χρησιμοποιεί στο ντοκυμανταίρ του Ανρί-Ζωρζ Κλουζό .

Σφαχτάρι, Παρίσι 1962
Μαρκαδόροι σε χαρτί



Η γυναίκα του Κοκκινίδη ήταν απόγονος μεγαλοαστικής οικογένειας και ο παππούς της γνωστός νομισματολόγος. Στο σπίτι
της οικογένειας Σβορώνου, που ήταν έργο του Τσίλερ, σε ένα υπόστεγο, άρχισε ο Κοκκινίδης να σχεδιάζει τη σειρά για τα
«Προσφυγικά» και εκεί έκανε και μια σύνθεση από τις «Συνοικίες». 
Η αγάπη και η αφοσίωσή του στην Πέπη Σβορώνου υπήρξε απόλυτη και διαχρονική.

Μελέτη για τη σύνθεση Στη βεράντα μας, 2005 Στη βεράντα μας, 2005



Μελέτη για τη σύνθεση Αποχαιρετισμός, 2008 Αποχαιρετισμός, 2008

Τα έργα που έχει αφιερώσει στη σχέση του με την Πέπη φανερώνουν την τρυφερότητα με την οποία συμπορεύτηκαν και αποτελούν
έναν ύμνο στη συμβίωση.  Η ασθένεια και η αποδημία της, δεν τους χώρισαν. Όπως έχει πει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του: 
«Σε ζωγραφίζω, σε ανασταίνω»... 



Το εκπαιδευτικό έντυπο εκπονήθηκε
για την έκθεση:

Δημοσθένης Κοκκινίδης

Σχέδια και Μνήμες

Σχεδιασμός προγράμματος
και επιλογή υλικού: 

Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου

© Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Εκπαιδευτικά Προγράμματα, 

Αθήνα 2016

Νέκυια, 2006

Λίγα λόγια για την Νέκυια:

Η λ’ ραψωδία ή Νέκυια είναι μία από τις σημαντικότερες ραψωδίες της Οδύσσειας και αφορά την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Κίρκης. Είναι τόσο μεγάλη η νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του, ώστε καταφέρνει μέσα από μια αυστηρή τελετουργία να περάσει το σύνορο της
ζωής και του θανάτου και να βρεθεί στον κόσμο των νεκρών. Εκεί θα συνομιλήσει με τις ψυχές των δικών του ανθρώπων και συμπολεμιστών και τελικά θα
ζητήσει τη συμβουλή του μάντη Τειρεσία για το τι πρέπει να κάνει ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην Ιθάκη.


