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Η Πέπη Σβορώνου (1934-2011) ήταν μια ζωγράφος με
πολύχρονη παρουσία στο στίβο της εικαστικής δημιουργίας, 

που άργησε να παρουσιάσει δημόσια τη ζωγραφική, καθώς
απασχολήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της
εφαρμοσμένης τέχνης, δημιουργώντας με τον σύζυγό της
Δημοσθένη Κοκκινίδη μια εξαιρετικά πρωτότυπη σειρά
ζωγραφικών φορεμάτων που έκαναν διεθνή παρουσία. 

Με την αναδρομική έκθεση στο ΜΙΕΤ, σε επιμέλεια του Σπύρου
Μοσχονά, δίνεται η ευκαιρία στο ευρύ κοινό να μελετήσει κανείς
πρωτίστως τη ζωγραφική της πορεία, που εκτείνεται από τη
δεκαετία του ‘50 ως τις αρχές του 2000 και να γνωρίσει μια
σημαντική και πρωτοπόρο καλλιτέχνη.

Θάλεια Φλωρά – Καραβία, Πέπη Σβορώνου, 1953



Η Σβορώνου ήταν απόγονος μιας οικογένειας με ιστορία. Σε μια συνέντευξη της αναπολεί με αγάπη
εκείνα τα χρόνια και λέει χαρακτηριστικά:

«Ήμασταν μια αγαπημένη οικογένεια που ούτε τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής δεν μπόρεσαν να
κλονίσουν την ψυχική μας ισορροπία… Θυμάμαι όσο ζω την ηρεμία του πατέρα μου, του αισιόδοξου
επιστήμονα και εφευρέτη, ιδεολόγου και ρομαντικού. Τη μητέρα μου θερμή καλλιτεχνική φύση, 
ερασιτέχνη ζωγράφο …και πόσο αγαπημένοι ήταν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Εκείνος γιος του
νομισματολόγου Ιωάννη Σβορώνου, εκείνη η Κωνσταντινοπολίτισσα Μάρω Παππά, από οικογένεια με
πολλούς καλλιτέχνες.

Φωτογραφίες από το άλμπουμ της οικογένειας της Πέπης Σβορώνου



Σε σπίτια θειάδων μου είχα συναντήσει μερικές φορές τις
ζωγράφους Σοφία Λασκαρίδου και Θάλεια Φλωρά-
Καραβία. Έργα τους είχαμε σπίτι μας, όμως τη ζωγραφική
την πρωτοαγάπησα απ΄τη γοητεία που ασκούσαν πάνω
μου τα χρώματα των έργων της μητέρας μου. 

Άρχισα να ζωγραφίζω από μικρό παιδί. Όταν έγινα
δεκατεσσάρων ετών, έκανα τα πρώτα μαθήματα στο
ατελιέ των θείων Γιώργου και Ελένη Ζογγολοπούλου. 
Εκεί σύχναζε ο γλύπτης Απάρτης, η ζωγράφος Ελένη
Σταθοπούλου, ο μουσικός Μανώλης Δούνιας, όλοι
παθιασμένοι με την τέχνη τους. Τα χρήματα δεν τους
ενδιέφεραν. Ζούσαν μάλλον φτωχικά….

Άκουγα που κουβέντιαζαν μεταξύ τους για τη δουλειά
τους. Παρόλο που ζούσαν σε μια μίζερη, μετακατοχική
και ανώμαλη πολιτικά εποχή, είχαν κέφι να παίζουν
κιθάρα και να τραγουδάνε…

…Η γοητεία μιας εποχής που έσβηνε και δεν ξέραμε ότι
σε είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια από τότε θα ερχόταν το
τέλος των ιδεολογιών, η απομυθοποίηση της τέχνης και
οι καλλιτέχνες θα εντάσσονταν στην αγορά, με ότι αυτό
συνεπάγεται…»

Θάλεια Φλωρά – Καραβία, Πέπη Σβορώνου, 1953



Η Σβορώνου υπήρξε η σύζυγος και ο συνοδοιπόρος ενός
από τους πιο γνωστούς ζωγράφους της γενιάς του ΄60, του
Δημοσθένη Κοκκινίδη. Σύμφωνα με τα λόγια της: «Τον
Κοκκινίδη τον ήξερα εξ όψεως από έντεκα χρονών στη
γειτονιά μας, το Νέο Φάληρο, και μετά συμπέσαμε τα δύο
τελευταία χρόνια πριν αποφοιτήσει από το ατελιέ του
Μόραλη. Στη Λέσβο γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε και το
1962 παντρευτήκαμε.»

Γνωρίζουμε πως στην Πέτρα της Λέσβου γνωρίστηκαν
καλύτερα, όταν τους έστειλε, ως φοιτητές της ΑΣΚΤ, ο
αρχιτέκτονας Παύλος Μυλωνάς, για να μελετήσουν τη λαϊκή
παράδοση και τον ζωγράφο Θεόφιλο και να κάνουν
αντίγραφα έργων βυζαντινής και λαϊκής παράδοσης όπως
την Παναγιά Γοργόνα – μια τοιχογραφία του 19 ου αιώνα στο
μοναστήρι της Περιβολής.

Τα έργα που έφτιαξαν οι σπουδαστές, όπως και τα
αντίγραφα που φιλοτέχνησε η Σβορώνου παρουσιάστηκαν
στην «έκθεσιν αντιγράφων έργων λαϊκής τέχνης Λέσβου»
στη Μυτιλήνη και αργότερα στην αίθουσα Τελετών της
Σχολής Καλών Τεχνών. 



«Η Πέπη υπήρξε αυτό που λέμε “ζωγράφος ζωγράφος”, το έλεγε ο
Αλέξανδρος Ξύδης αυτό» θυμάται σε μια συνέντευξή του ο
Δημοσθένης Κοκκινίδης, ο οποίος πάντα συγκινείται όταν μιλάει για
την επί πενήντα συναπτά χρόνια σύζυγό του. 

«Ήταν γεννημένη γι’ αυτήν την τέχνη και αν δει κανείς τη ζωγραφική
της το καταλαβαίνει. Έπιανε τις μπογιές και ξεκινούσε κατευθείαν
να ζωγραφίζει». «Δεν γίνεται να μη μου λείπει. Να μην τη σκέφτομαι. 
Μια ζωή περάσαμε μαζί. Δεν ήταν μονάχα η ομορφιά της, μα το
τρομερό της μυαλό και η σοφία της που με κέντριζε»

Πέπη Σβορώνου και Δημοσθένης Κοκκινίδης



Η Σβορώνου ως φοιτήτρια στην ΑΣΚΤ μαθήτευσε κοντά στον Μόραλη και στον Παπαλουκά. Πάντοτε είχε το δικό της
ζωγραφικό ιδίωμα και άργησε πολύ να κάνει την πρώτη της έκθεση. 

Σύμφωνα με τον Μοσχονά, εάν παρατηρήσει κανείς τις τρεις ελαιογραφίες της, που ανήκουν στη συλλογή της ΑΣΚΤ
και που βραβεύτηκαν σε ετήσιους διαγωνισμούς, το «Γυναικείο ημίγυμνο», το «Γυμνό» και το «Σπουδή με αχλάδια»
που έλαβε το βραβείο Μπουζιάνη, διακρίνει ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό που συναντάται στη ζωγραφική της, 
δηλαδή την κυριαρχία του καθαρού χρώματος που απλώνεται στην επιφάνια με εξπρεσιονιστική ελευθερία. 

Γυναικείο ηµίγυµνο Γυµνό Σπουδή µε αχλάδια



Σύμφωνα με την κόρη της Κατερίνα
Κοκκινίδου, η Σβορώνου αγαπούσε κυρίως
το χρώμα και όχι το σχέδιο, για αυτό και είχε
δυσκολευτεί να συμφιλιωθεί με την
ακαδημαϊκή προσέγγιση της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών και τις μεθόδους του
δασκάλου της και λάτρη του σχεδίου, Γιάννη
Μόραλη. 

Η ίδια η Σβορώνου έλεγε πως ακόμη κι όταν
ήθελε να αναπαραστήσει φερ' ειπείν ένα ζώο
ή ένα ανθρώπινο κεφάλι, έβρισκε τη μορφή
του μέσα από το πλάσιμο του χρώματος. 

Μπλε ζώο σε κίτρινο φόντο, 1982



Σύμφωνα με τον Αντρέα Ιωαννίδη, η
ζωγραφική της Πέπης προκαλεί τρόμο, 

δέος" αποκαλύπτει μέσω της άμορφης
ύλης" δύο αρχεγόνους φόβους του
ανθρώπου: αυτούς της τρέλας και του
θανάτου. Η Σβορώνου μέσα από τις
εικόνες που δημιουργεί καθιστά το σώμα
ισότιμο του πνεύματος.

Εν κατακλείδι, η Σβορώνου προτείνει και
έναν τρόπο ζωής, ο οποίος αναγκάζει τον
άνθρωπο με νου να συνδιαλαγεί με τη
σκοτεινή πλευρά της ύπαρξης και μάλιστα
μέσα από φωτεινά χρώματα. 

Βαλκάνια 2000



Σύμφωνα με τα λόγια της Κοκκινίδου, 
το θέμα στα έργα της Σβορώνου είναι
συνήθως η αφορμή. Εξαίρεση ίσως να
αποτελούν ορισμένα κατοπινά
“πολιτικά” της έργα, δηλαδή τα
αντιπολεμικά που έκανε με ακρυλικά
και διαθέτουν σαφέστερα
περιγράμματα και είναι πιο
αφηγηματικά, ή τα “φεμινιστικά” της
έργα.

Αρπαγή, 2000



Και προσθέτει η Κοκκινίδου για τη μητέρα της:

Το στούντιο της Πέπης Σβορώνου βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού στην Παιανία, όπου μετακόμισαν στα μέσα της
δεκαετίας του ’80. «Κλεινόταν στο ατελιέ της και ξεχνούσε να βγει. Θυμάμαι όταν πέθανε η μητέρα της, το 1988, δούλευε
μέχρι αργά τη νύχτα κι έβγαλε μερικά από τα πιο σκοτεινά της έργα. Ήταν ψυχοθεραπεία, ενηλικίωση, εξορκισμός. Γενικά
πάλευε με τα έργα σωματικά για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες. Δεν νομίζω ότι η ζωγραφική ήταν κάτι εύκολο για κείνη, τη
βασάνιζε. Βυθιζόταν στο χρώμα, δούλευε τον πίνακα από όλες τις μεριές και, αναλόγως πώς την ενέπνεε, δεν δίσταζε να
καταστρέψει, να τον αλλάξει με αλλεπάλληλες στρώσεις λαδομπογιάς ή να προσθέσει υφάσματα, κόκαλα και ξύλα». Μου
έδειχνε πάντα τη νέα της δουλειά και κουβεντιάζαμε, ήθελε τις παρατηρήσεις μου γιατί εκτιμούσε την άποψή μου και ήμουν
από τους πρώτους ένθερμους θαυμαστές του έργου της, της έλεγα πως είναι μεγάλη ζωγράφος και το πιστεύω. 
Αισθανόμουν μια βαθιά οικειότητα με το έργο της, περισσότερο απ' ό,τι με του πατέρα μου, σαν να ήταν κάτι που θα
μπορούσα να είχα κάνει εγώ

Κατασκευή με τούλι, 1999Η αρπαγή (ή Διαβολική μορφή), 1990



Σύμφωνα με τα λόγια της Σβορώνου: «Ήταν μια διαδικασία οργανική, η ζωγραφική πράξη δίχως σχεδιασμό όχι ως έλλογη
διαδικασία αλλά ως μέσο έκφρασης, άλογων, ασύνειδων, ονειρικών καταστάσεων…. "δεν είναι τόσο αυτό που βλέπω, όσο
αυτό που δεν βλέπω“… "αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο και ψάχνω, αφήνω τη ζωγραφική γλώσσα να με οδηγήσει". Γι αυτό, 
μπορείς να ξεκινήσεις με ένα βάζο λουλούδια και να σου βγει ένα δραματικό έργο που κι εσύ δεν το περίμενες.»

Άγγελος με δίδυμα,1998 Τα δίχτυα, 1998



Όσο αναφορά τα ερεθίσµατα και τον τρόπο που δηµιουργούσε η καλλιτέχνης, αξίζει να ανατρέξει κανείς στα όσα

έγραψε ο Σάββας Κονταράτος µιλώντας για την πρώτη της έκθεση του 1989 «Η Σβορώνου δεν ξεκινούσε από
κάποιο “έτοιμο θεωρητικό ή προγραμματικό σχήμα ή από τον αποκλειστικό θαυμασμό για έναν ορισμένο ζωγράφο ή
μία ορισμένη σχολή”. Το δικό της φανταστικό μουσείο, που περιλάμβανε έργα από τη ελληνική κι ανατολίτικη λαϊκή
τέχνη, τη βυζαντινή αγιογραφία (βλ.το έργο «Βυζαντινό Γ΄») και από τον Γκόγια έως τον Μοντερνισμό –από τον
Cézanne έως το κίνημα του Blauer Reiter και τον Chagall (βλ. το έργο « Ανέστιος»)– περιείχε επίσης λογοτεχνικά
έργα όπως τα μυθιστορήματα του λατινοαμερικάνικου μαγικού ρεαλισμού ή τον Μπουλγάκωφ. Όλος αυτός ο μαγικός

κόσμος τη γοήτευε επειδή ανταποκρινόταν στις ενδόμυχες κλίσεις της».

Βυζαντινό Γ΄,1995 Ανέστιος, 2000



Ανατρέχοντας στα κείμενα των ειδικών που έχουν ασχοληθεί με το έργο της Σβορώνου σταχυολογούμε κάποιες
σκέψεις που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε περισσότερο τη ζωγραφική πορεία της.

Σύμφωνα με τον Ιωαννίδη το έργο της Σβορώνου χωρίζεται σε ενότητες: η πρώτη ενότητα είναι τα χρόνια 1956-
1979, όπου η Σβορώνου ασχολείται με τον εξωτερικό κόσμο ενώ στη δεύτερη ενότητα τα χρόνια 1980-2004, όπου
ασχολείται με τον εσωτερικό ψυχικό της κόσμο και τα όσα αισθάνεται για τα όσα συµβαίνουν γύρω της.

Στην πρώτη ενότητα αναφέρεται σε έναν κοινωνικό περίγυρο, στις γειτονιές, σε μια καθημερινότητα και τα αποδίδει
με ένα νατουραλιστικό τρόπο. Σε όλα τα έργα υπάρχει μία εσωτερική κινητικότητα, που δείχνει πως το αντικείμενο
ασφυκτιά μέσα στο περίγραμμά του. Αν παρατηρήσει κανείς το έργο Σκαμνί θα δει πως τα δύο δοχεία που είναι
τοποθετημένα πάνω του δεν είναι ακίνητα αλλά είναι σαν να κινούνται και να έχουν ψυχή. 

Για την ίδια εποχή και για ένα από τα έργα της συγκεκριμένης περιόδου, το «Ο Βασιλικός», ο Μοσχονάς τονίζει πως
«Ο βασιλικός» της Σβορώνου μετατρέπεται -σε συνδυασμό με την κουρελού και το μαξιλάρι- σε μια χρωματική
επίθεση στο μάτι και μια πανδαισία εναλλαγών.

Λογιστήριον,1959-60 Το σίδερο, 1959-60 Ο βασιλικός, 1959-60



Στο ακόλουθο έργο, «το Γαλάτσι», για το οποίο θα πάρει και τον «έπαινο Υπαίθριων Σπουδών» γίνεται
φανερό, σύμφωνα με τον Μοσχονά, πως η Σβορώνου προσπαθεί να συνδυάσει τα ερεθίσματα που
δέχεται από τους δασκάλους και τις σπουδές της με το προσωπικό της ύφος που αρχίζει να
αναδεικνύεται. 



Τα χρόνια της περιόδου 1956-1958 υπάρχει ακόμα μια ενότητα πινάκων που συνεχίζουν να εμπνέονται από την
καθημερινότητα αλλά με έμφαση στη ανθρώπινη μορφή. Στα έργα αυτά, σύμφωνα με τον Μοσχονά, το σχέδιο υποχωρεί
έναντι του πλούσιου χρώματος και οδηγεί σε ένα εξπρεσιονιστικό και αφαιρετικό αποτέλεσμα.

Στα έργα αυτά διατυπώνεται με σαφήνεια η αγάπη της Σβορώνου για τις εκφραστικές δυνατότητες της χρωματικής ύλης. 

Ο Ιωαννίδης προσθέτει πως στη σειρά των έργων με θέματα από καθημερινές σκηνές, οι μορφές διαλύονται μέσα στο ίδιο
του το χρώμα και μετατρέπονται σε χρωματικές κηλίδες. 

Αυλή, περ. 1956



Σύμφωνα με την Ελευθερία Δελαζάνου, στα έργα των χρόνων του ‘60, η Σβορώνου
στρέφεται σε μια πιο εξπρεσιονιστική γραφή, διακρίνουμε μια πάλη ανάμεσα στη
μορφή και στην ύλη και σταδιακά βλέπουμε τη διάλυση της φόρμας. Σε έργα όπως
«Ξαπλωμένη Γυναίκα» ή «Έγκυος» βλέπουμε πως οι μορφές δεν διακρίνονται από
βίαια χρωματικά ξεσπάσματα αλλά ακολουθούν μια χρωματική αρμονία και
ισορροπία. Στα έργα αυτής της περιόδου, η μορφή (ο άνθρωπος) αν και με
αφαιρετικό τρόπο κυρίως στα χαρακτηριστικά του προσώπου, παρουσιάζεται στα
έργα της με μια σαφήνεια . Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως σε κάποια έργα, όπως
τα «Προσφυγικά», τονίζει κάποια στοιχεία του γυναικείου σώματος, όπως το στήθος
και την κοιλιακή χώρα, τα οποία παραπέμπουν στις αισθητικές αντιλήψεις της
νεολιθικής και της προϊστορικής εποχής, θέλοντας να ανοίξει ένα διάλογο με το
παρελθόν και να αναζητήσει νέα μορφικά σύμβολα.

Ξαπλωμένη Γυναίκα, περ. 1957

Έγκυος, 1956 Προσφυγικά, περ. 1958



Σε άλλα έργα, όπως το «Τοπίο με ζώο» και τα «Σπίτια», η Σβορώνου αποφασίζει να αφήσει την ενασχόλησή της με
την “μορφή” και να στραφεί προς την τοπιογραφία. Ενώ σε έργα όπως το «Τοπίο από την Αττική» ασχολείται και με
την μελέτη του φωτός αναφέρει ο Σπύρος Μοσχονάς.

Τοπίο με ζώο

Σπίτια Τοπίο από την Αττική, ηµεροµηνίες



Τα χρόνια του ΄60, και παρ’όλο που η κύρια ενασχόλησή της είναι η
δημιουργία ζωγραφιστών φορεμάτων, τα καλοκαίρια επιστρέφει στη
ζωγραφική και συγκεκριμένα μελετά το τοπίο της Μήλου οδηγούμενη
σταδιακά προς την αφαίρεση, όπως λέει ο Μοσχονάς. Αναφέρει πως έργα
σαν το «Σίσκινο» και η «Πλαγιά», αποτελούν την εξπρεσιονιστική
καταγραφή ενός καλοκαιρινού τοπίου ενώ σε έργα σαν τον «Μπετονίτη»
αναδεικνύεται ο χρωματικός πλούτος των πετρωμάτων σε θέμα με
απεριόριστες δυνατότητες.

Σίσκινο, 1966

Πλαγιά, 1960Μπετονίτης, 1966



Ο Ιωαννίδης αναφέρει επίσης πως σταδιακά η Σβορώνου οδηγείται στα αφηρημένα τοπία και δίνει βαρύτητα
περισσότερο στην εσωτερική ζωή της ύλης, που διαμορφώνει ένα τοπίο, παρά στη μορφή του. Δουλεύει με χρώμα
και προσπαθεί να αποδώσει και την υλικότητα, τη μάζα αυτού που ζωγραφίζει, και με αυτό τον τρόπο αποδίδει όχι
μόνο τη χρωματική επιφάνεια ενός τοπίου αλλά και τη μάζα του, του δίνει δηλαδή σώμα και με αυτόν τον τρόπο
συνδιαλέγεται με τη σωματικότητα του κόσμου που μας περιβάλλει. Και μέσα σε αυτή την ύλη βρίσκεται και η
ενέργεια που την κινεί και της αλλάζει τη μορφή…

Τα έργα αυτά απεικονίζουν περισσότερο τις εντυπώσεις από τοπία ή περισσότερο τις αισθήσεις από τις εντυπώσεις
και για αυτό και βλέπει κανείς σε αυτά μια κινητικότητα και μια ανησυχία. 

Αναστατώσεις, 1975



Αποτύπωμα σε λευκό, 1970

Στη δεκαετία του ’70 η Σβορώνου θα
αναζητήσει μια πιο προσωπική πορεία για να
εκφραστεί η οποία, σύμφωνα με την
Δελαζάνου. Η ανθρώπινη μορφή συνεχίζει να
έχει σημαντικό ρόλο αλλά τώρα πάνω στην
επιφάνεια του έργου της θα μπουν πρόσθετα
υλικά, εν είδει κολάζ, τα οποία θα
μετουσιώσουν το κάθε έργο σε ένα φορέα
μνήμης και προβολής των προσωπικών
προβληματισμών και αναζητήσεων.



Άσπρες φιγούρες,1979

Για τα έργα της δεκαετίας του ’70 ο
Μοσχονάς, σημειώνει πως η
ανθρώπινη μορφή επανεμφανίζεται, 
όπως στο έργο «Άσπρες φιγούρες». 



Η ζωγραφική της Σβορώνου υπήρξε έξω των ελληνικών χρωματικών ορίων της εποχής της. Σύµφωνα µε τον

Ιωαννίδη το πληθωρικό της χρώμα είτε ως μάζα είτε ως επιφάνεια, τα κομμάτια από ξύλα, πανιά, κόκαλα, που
υπεισέρχονται στις συνθέσεις της, η έντονη αίσθηση της απτικότητας, η πριμοδότηση της άμορφης ύλης και όχι του
περιγράμματος και της φόρμας, η ύλη που η ίδια κουβαλάει μέσα της την ενέργεια που την κινεί και τη μορφοποιεί
χωρίς την ανάγκη ενός οργανωτικού νου και, μέσω αυτών των παραπάνω, η ταυτόχρονη απόδοση του ζωώδους, 

του ανθρώπινου, του μεταφυσικού στοιχείου του κόσμου, όλα αυτά συνθέτουν το έργο της Σβορώνου. Οι σχέσεις
της ζωγράφου με τον έξω κόσμο φαίνεται να εξαρτώνται περισσότερο από το φαντασιακό της σώμα παρά από τον
σκεπτόμενο νου. Άλλωστε και τα ρούχα που ζωγραφίζει είναι, στο βάθος, μια μορφή φαντασιακού σώματος το
οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ του βιολογικού σώματος και του έξω κόσμου και το οποίο παράγεται από την

ασύνειδη ψυχή και όχι από την διάνοια.

Χορεύοντας, 1979 Το αποτύπωμα σε ροζ, 1967



Φιγούρες σε ροζ φόντο,1988Ψηφιδωτό,1980

Στα έργα του ’80, σύμφωνα με τον Μοσχονά, η Σβορώνου δεν χρωματίζει απλώς μια ζωγραφική επιφάνεια, αλλά τη

χτίζει με στρώματα πηχτού χρώματος, που τα στρώνει το ένα πάνω στο άλλο, και γίνεται ένας από τους πρώτους

νεο-εξπρεσιονιστές ζωγράφους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά είναι τα έργα «Ψηφιδωτό» και «Φιγούρες σε ροζ φόντο». 



Ο πατέρας μου, 1980

Εκείνα τα χρόνια σύμφωνα με τον Μοσχονά, στους πίνακές της Σβορώνου, το χρώμα αναδεικνύεται ο βασικός
πρωταγωνιστής και είναι έντονα λαμπερό. Τα θέματά της δεν είναι ελληνοκεντρικά, ούτε σχετίζονται με την σύγχρονη
κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Ασχολείται με θέματα προσωπικά όπως στον πίνακα «Ο πατέρας μου», ο οποίος
εμφανίζεται σαν μια πράσινη μορφή να ανυψώνεται στον ουρανό ανάμεσα σε έναν άγγελο και ένα άλογο. Είναι ένα έργο
που σχετίζεται με τον θάνατο του πατέρα της εκείνη τη χρονιά και είναι η αφετηρία μιας πιο προσωπικής ζωγραφικής με
έντονο το στοιχείο του τραγικού.

Αρκετά χρόνια αργότερα το 1988, όταν πεθαίνει η μητέρα της, η ζωγράφος προσπαθεί να απαλύνει την θλίψη της με
σκοτεινούς καμβάδες και με έναν φορτισμένο και επιθετικό τρόπο όπως το έργο Άρπια

Άρπια,1991



Στα χρόνια του ’80 η Σβορώνου δημιουργεί
οντότητες με έντονη παραμόρφωση, ζωόμορφες ή
τερατόμορφες, ασαφείς και κανείς δεν μπορεί να
καταλάβει αν η μορφή τους θα οριστικοποιηθεί ή θα
διαλυθεί μέσα στην ύλη που τις δημιούργησε.

Και στο σημείο αυτό ξεκινάει η δεύτερη ενότητα και
η πιο σημαντική περίοδος του έργου της
Σβορώνου.

Σε αυτή την περίοδο η ζωγράφος ασχολείται με τις
φαντασιώσεις του εσωτερικού της κόσμου…

Οι έντονες μορφές, οι παραμορφωμένες, οι
ζωόμορφες, αποδίδονται με εξπρεσιονιστικό τρόπο
με την χρησιμοποίηση της πλούσιας λαδομπογιάς, 
η οποία την βοηθάει να αποδώσει την κινητικότητα
του ψυχισμού.

Μητρότητα, 1994



Σύμφωνα με την Δελαζάνου στο
έργο της Σβορώνου, 

παρουσιάζεται και η μορφή του
ζώου είτε ως φυσική παρουσία με
τη μορφή της γάτας ή του
πουλιού είτε με τη σταδιακή
μεταμόρφωση του ανθρώπου σε
κτήνος. 

Μαύρη γάτα με πουλί, 1995

Η γίδα στο φεγγαρόφωτο, 1980



Ακόμα και στα ερωτικά έργα της Σβορώνου, αυτό που κυριαρχεί είναι το πώς ο ερωτισμός μετουσιώνεται σε ζωώδες πάθος, σε
έναν βίαιο συναισθηματικό σπαραγμό σε κάποιες δε περιπτώσεις η ανδρική μορφή μεταβάλλεται σε αρπακτικό ενώ η γυναίκα σε

ανήμπορο θήραμα, επεξηγεί η Δελαζάνου.

Νόστος Β’, 2000Κίτρινη µορφή, 2000



Η Δελαζάνου επισημαίνει πως μέσα
από συγκεκριμένα έργα η Σβορώνου
προσεγγίζει με τον δικό της τρόπο
θέματα που απεικονίστηκαν από
άλλους πολύ σημαντικούς
δημιουργούς όπως το έργο
«Εφιάλτης» (1782) του Χάινριλ Φίσλι
και δημιουργείί το έργο το «Όνειρο»
και η «Κραυγή» (1894) του Έντβαρ
Μουνκ και δημιουργεί το έργο
«Κραυγή».

Tο όνειρο, 1999, Σβορώνου

Η κραυγή, 1998, Σβορώνου Κραυγή,1894, Έντβαρ Μουνκ

«Εφιάλτης», 1782, Χάινριλ Φίσλι



Σύμφωνα με τον Μοσχονά, έργα όπως ο «Ανακριτής» και η «Καθιστή γγυναίκα με ζώο» φανερώνουν την επαφή
της με την δυτικοευρωπαϊκή τέχνη, από τον Ερνστ Λουντβιγκ Κίρχνερ και τον Έντβαρ Μουνκ ως και τον Ζαν
Ντιμπιφέ και το κίνημα CoBrA[1]

Ο ανακριτής, 1982
Καθιστή γυναίκα µε ζώο, 1987

[1] Με την ονομασία CoBrA είναι γνωστή διεθνής καλλιτεχνική ομάδα που δημιουργήθηκε στο Παρίσι το Νοέμβριο του 1948 
και υπήρξε ενεργή μέχρι το 1951. Επηρεασμένη από τις μαρξιστικές ιδέες, αναζήτησε μέσα από πειραματικές μεθόδους
νέες διαδρομές καλλιτεχνικής έκφρασης, προς μια νέα «λαϊκή τέχνη», δίνοντας έμφαση στον αυθορμητισμό και εμπνεόμενη
από την παιδική ζωγραφική ή πρωτόγονες μορφές τέχνης. 



Σύμφωνα με την Κοκκινίδου, η Σβορώνου υπήρξε φεμινίστρια. Κατά τον Ιωαννίδη, η ζωγραφική της με την
έμφαση που δίνει σε ασύνειδες καταστάσεις και στο σωματικό στοιχείο, είναι βαθύτατα θηλυκή.

Η Δελαζάνου υπογραμμίζει την έμφαση στον πόνο και στον θάνατο στα έργα της Σβορώνου που σχετίζονται με
τη μητρότητα. Όπως λέει: « η γυναίκα προορισμός της οποίας είναι η δημιουργία νέας ζωής παραμερίζει το
«εγώ» της, προς χάρη αυτού που έρχεται. Κουβαλά μέσα της τη ζωή, στην οποία ενυπάρχει ο θάνατος.

Γένεση Α΄, 1992 Γαία, 2000



Στο έργο «Έκρηξη» που γίνεται με
αφορμή τον πόλεμο της
Γιουγκοσλαβίας, η τοποθέτηση του
παιδιού στο πάνω μέρος του πίνακα, 
θυμίζει σύμφωνα με την Δελαζάνου
βυζαντινές παραστάσεις. Όπως για
παράδειγμα στη θυσία του Αβραάμ,
όπου ο φτερωτός καβαλάρης είναι ο
από μηχανής θεός, δηλ. η θεία
παρέμβαση που σώζει από τον θάνατο
το παιδί που θυσιάζεται.

Έκρηξη, 2000



Αργότερα, µε αφορµή τον πόλεµο στη Γιουγκοσλαβία, θα κάνει έργα όπου στοιχεία της λαϊκής

παράδοσης και των παραµυθιών που παραπέµπουν και στον Chagall (βλ. έργο « Ανάληψη»)

συνυφαίνονται µε τη βία του πολέµου.

Εδώ ο πόλεµος είναι συνάµα καταστροφή και λύτρωση, οι σκάλες εµφανίζονται ως σύµβολα διαφυγής

αλλά και επικοινωνίας µε τον ουρανό… προσδίδοντας στις εικόνες φρίκης και καταστροφής έναν

χαρακτήρα αποκάλυψης, όπως στο έργο Φωτιά.

Φωτιά, 2000Ανάληψη, 2000



ΙΡΑΚ (ΦΩΤΙΑ ΑΠ΄ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ), 2003

Η ίδια η ζωγράφος θα πει για αυτή την ταραγμένη
περίοδο: «εν τω μεταξύ τα τραγικά γεγονότα γύρω
μας, Σεράγεβο, Αφγανιστάν και τέλος Ιράκ μπαίνουν
στη ζωή μας. Ειδικά σε μας που είμαστε και εμείς
παιδιά βομβαρδισμών και παιδιά που γνώρισαν την
προσφυγιά και τις στερήσεις.

Η δουλειά μου φυσικά επηρεάζεται. Όμως είναι ο
χώρος της Ανατολής όπου όλα αυτά συμβαίνουν. Για
αυτό και μεταχειρίζομαι τώρα τις μεικτές τεχνικές, τον
πλούτο των υφασμάτων, τον μικρόκοσμο της φύσης
και ότι μπορεί να με μεταφέρει στον κόσμο του
παραμυθιού…»



Σύμφωνα με τον Ιωαννίδη η ζωγραφική της Σβορώνου προκαλεί
τρόμο, δέος και ίσως για αυτό γοητεύει. Αποκαλύπτει μέσω της
άμορφης ύλης, η οποία περισσότερο υπαινίσσεται παρά
αναπαριστά, καθώς και της δυνητικής απουσίας ορίων, δύο
αρχέγονους φόβους του ανθρώπου: της τρέλας και του θανάτου.

Ταυτόχρονα όμως προτείνει και έναν τρόπο ζωής -και εδώ πλέον
επέρχεται η κάθαρση- ο οποίος αναγκάζει τη διάνοια να
συνδιαλλαγεί με τη σκοτεινή πλευρά της ύπαρξης, και μάλιστα
μέσω φωτεινών χρωμάτων, ούτως ώστε η υλικότητα, η έντονη
σωματικότητα της ζωγραφικής της, η ψυχοσωματική πηγή των
εικόνων της, να καθιστά το σώμα ισότιμο του πνεύματος. Δηλώνει
ότι ο άνθρωπος δεν έχει σώμα αλλά είναι σώμα, ότι το έργο του δεν
έχει χρώματα αλλά είναι χρώματα. Προβάλλει το αναπάντεχο της

ζωής" παλεύει µε την πηγή της ίδιας της δηµιουργίας"

Άγρια Φύση ή Γαία, 2000

Νυχτερινό με λύκο, 1990



Η Σβορώνου γνώρισε τη φήμη και την επιτυχία από μια άλλη παράλληλη με τη ζωγραφική δράση της, χάρη στη
σκέψη της να ζωγραφίσει στο χέρι, με την βοήθεια του συζύγου της, μια σειρά από μοναδικά φορέματα από το
1961 -1979.



Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει όταν ο Κοκκινίδης
και η Σβορώνου είχαν παραιτηθεί αμφότεροι
από τον Οργανισμό Ελληνικής Χειροτεχνίας, 
όπου είχαν εργαστεί για δυο χρόνια (1959-
1961). 

Η ιδέα ήταν να ζωγραφίζουν υφάσματα για
φορέματα με βιομηχανικά χρώματα, που θα
άντεχαν στον χρόνο και είναι ενδιαφέρον πως
υπήρχαν και οδηγίες χρήσης για το πώς θα τα
καθάριζαν οι αγοραστές.

Η Σβορώνου ζωγράφιζε το καθένα φόρεμα
ξεχωριστά, σαν ένα έργο τέχνης

και υπέγραφε το κάθε μοντέλο της.



Η δημιουργία αυτών των φορεμάτων ήταν ένα εγχείρημα
που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, την Ευρώπη
αλλά κυρίως την Αμερική. Όπως εξηγεί η Κοκκινίδου, στη
δημιουργία των φορεμάτων η σχέση τους ήταν απολύτως
ισότιμη. «Ο καθένας έκανε το δικό του φουστάνι και είχαν
μοιράσει τις αρμοδιότητες ανάλογα με τις ικανότητες του
καθενός: ο πατέρας μου είχε φερ' ειπείν εφεύρει τις τεχνικές
φιξαρίσματος των χρωμάτων σε φούρνους, το αμπαλάζ σε
ειδικά σχεδιασμένα κιβώτια κ.ά. Έτσι συνεργατική ήταν και
όλη η σχέση τους, συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον». 



Όπως θυμάται η Κοκκινίδου: 

«Tο ατελιέ βρισκόταν στην Καλλιθέα, σε ένα
ψηλοτάβανο νεοκλασικό που ανήκε στην οικογένεια της
μητέρας της Πέπης Σβορώνου. Η ατμόσφαιρα δεν ήταν
βιοτεχνίας αλλά εργαστηρίου ζωγραφικής. Για μένα
ήταν ένα αίσθημα δημιουργικότητας κι ελευθερίας. Τα
φορέματα ήταν μέρος της παιδικής έως και εφηβικής
μου ηλικίας. Θυμάμαι φορητές κρεμάστρες, μακριές σαν
σιδηροδρόμους, γεμάτες με ζωγραφιστά φορέματα, 
έτοιμα προς αποστολή, στον διάδρομο ή σε ένα
δωμάτιο και έπαιζα ανάμεσά τους. Θυμάμαι τον Νάσο
Χατζηστεφάνου, τον βοηθό τους, που τέντωνε τα
υφάσματα και είχε μάθει να βάφει και φόντα.



Με συγκίνηση αναπολεί η Κοκκινίδου: «…Θυμάμαι τη μυρωδιά των χρωμάτων, τα τελάρα στημένα πάνω σε
πάγκους, όπου στερέωναν τα κομμένα υφάσματα έτοιμα για να τα ζωγραφίσουν – ο καθένας το δικό του, δίπλα-
δίπλα. Και πολλά έντονα χρώματα. Σε ένα μεγάλο τραπέζι με έβαζαν να ζωγραφίζω μπλουζάκια, πετσετάκια, 
τραπεζομάντιλα με τα λεγόμενα “μπουκαλάκια”. Ήταν χοντρά πλαστικά μπουκαλάκια, σαν αυτά που έχουν στα
φαρμακεία για το οξυζενέ ή το ιώδιο με μυτερή μύτη που τα γέμιζαν με τα χρώματα των υφασμάτων και μπορούσες
να σχεδιάσεις λεπτές γραμμές όπως με μαρκαδόρο». Στον έναν όροφο του ατελιέ Σβορώνου και Κοκκινίδη έφτιαχναν
τα φουστάνια, στον άλλον όροφο εκείνος είχε το ατελιέ του.»

«Εκεί έκανα τα καλύτερα έργα μου» αναφέρει και ο ίδιος ο ομότιμος καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών, ο Δημοσθένης Κοκκινίδης.



Σύμφωνα με τα λόγια της Μαρίας Μόσχου, όταν η Πέπη Σβορώνου και ο Δημοσθένης Κοκκινίδης
παρουσίασαν τον Ιούνιο του 1962 στην Αθήνα ένα καινοτόμο ενδυματολογικό προϊόν τα «ζωγραφιστά
φορέματα» έτυχαν θερμής υποδοχής. 

Η Σβορώνου λόγω της προηγούμενης ενασχόλησής της με τον σχεδιασμό υφαντών στον Εθνικό
Οργανισμό Ελληνικής Χειροτεχνίας, είχε την ιδέα για την δημιουργία καλοκαιρινών φορεμάτων σε
απλές γραμμές με σχέδια εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση και ενταγμένα στο πνεύμα της
αισθητικής της εποχής.

Η Πέπη Σβορώνου στον ΕΟΕΧ, περ. 1960
Φωτογραφία από την επίδειξη των ζωγραφιστών
φορεμάτων στην οικία της Αγγελικής Χατζημιχάλη

στην Αθήνα, 14/5/1963



Όπως έγραψε η Μαριάννα Μ. στο περιοδικό γυναίκα το 1962 τα χρώματα και τα σχέδια των φορεμάτων θα βρουν
πραγματικά το πιο ιδεώδες φόντο στα ελληνικά νησιά με το δυνατό φως, τον ήλιο και το απέραντο γαλάζιο. Και
τούτο γιατί και η έμπνευσή της, και οι ιδέες απ’ όπου ξεκινάει, είναι κι αυτές πέρα για πέρα ελληνικές. 

Είναι εμπειρίες και εντυπώσεις από μια άμεση επαφή με την τέχνη του τόπου μας, παλιά και νέα, που κατορθώνει
να ζωντανέψει με τον δικό της πια τρόπο, με τον τρόπο που τις είδαν τα δικά της μάτια. Έναν τρόπο καθαρά
ζωγραφικό που δίνει μια καινούργια πνοή σε ό,τι μελέτησε και ό,τι αγάπησε…

Η Πέπη Σβορώνου με δική της δημιουργία



Σύμφωνα με την Μόσχου, τα φορέματα αυτά παρόλο τον ενθουσιασμό
που προκάλεσαν δεν ήταν εύκολο να κερδίσουν τις Αθηναίες. Εκείνη την
εποχή τα χρώματα θεωρήθηκαν τολμηρά και υπήρχε και η νοοτροπία τα
ρούχα να ράβονται από μοδίστρες και κατά προτίμηση στο σπίτι. Επίσης
θεωρήθηκαν ακριβά σε σχέση με την απλή φόρμα που είχαν, η οποία
συνήθως ήταν σε σχήμα σάκου. Όμως η ξένη πελατεία έδειξε μεγάλο
ενδιαφέρον και μετά από δύο χρόνια το 1964 η Σβορώνου πήγε να δείξει
δείγματα της δουλειά της στη Νέα Υόρκη. 

Η χρονική συγκυρία ήταν εξαιρετική μια που εκείνη την εποχή στην
Αμερική ο νεανικός πληθυσμός διεκδικούσε το δικαίωμα στην
προσωπική έκφραση ακόμα και μέσα από τα ρούχα του και ανέτειλε η
εποχή του «ethnic».

Η ανάδειξη του «ethnic» στο ντύσιμο συνδέθηκε με την αμφισβήτηση του
κατεστημένου και την πολιτικοποίηση των νέων και με μια διάθεση
διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης.



Μέρος της επιτυχίας των φορεμάτων υποστηρίζει η Μαρία Μόσχου, οφείλεται και στην αλλαγή του τρόπου ζωής
ειδικά σε σχέση με τις διακοπές που πλέον απολαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και φυσικά
ζητάει και τα κατάλληλα ρούχα. Ιδιαίτερα στην Αμερική που πολλοί απολάμβαναν τις διακοπές τους σε θέρετρα και
σε κρουαζιέρες και στα ελληνικά νησιά.

Είναι ενδεικτικό πως στα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούσαν εκείνη την εποχή, η επωνυμία είναι «Pepi hand-
painted dresses and beach sets».

Επίσης υπάρχει σε διεθνές επίπεδο μια αλληλεπίδραση μεταξύ μόδας και τέχνης με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα
φορέματα «Mondrian» που παρουσιάζει ο Ιβ Σεν Λοράν το 1965, εμπνευσμένα από τους πίνακες του Ολλανδού
ζωγράφου.

Ζωγραφισμένο φόρεμα της Πέπης Σβορώνου

Η Ειρήνη Παππά ποζάρει στο Αρχαίο
Θέατρο Διονύσου με ζωγραφισμένο
φόρεμα, αμερικάνικο Cosmopolitan,

Ιανουάριος 1964 (φωτ. Maxwell Coplan)

To τυπωμένο φόρεμα Mondrian του Yves Saint-Laurent



Σε σχέση με το πώς εμπνέεται τα σχέδια στα φορέματα της, η Σβορώνου σε συνέντευξή της το 1964,

σε αμερικανική εφημερίδα αναφέρει πως περιηγείται τα χωριά και αποτυπώνει τα μοτίβα από την ελληνική παράδοση. 

Πέπη Σβορώνου, Μοτίβα-σφραγίδες
με σχηματοποιημένα πουλιά για τη
διακόσμηση ρούχων Pepi, περ. 1965-70

Πέπη Σβορώνου, Συνθετικό μοτίβο με
σχηματοποιημένα άνθη, για τη διακόσμηση
ρούχων Pepi, περ. 1965-70

Πέπη Σβορώνου, Παραδοσιακό
διακοσμητικό μοτίβο για τη διακόσμηση
ρούχων Pepi, περ. 1965-70



Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των ζωγραφιστών φορεμάτων που δημιουργήθηκαν από τα πρώτα χρόνια
του’60 ως το 1979 αλλά η παραγωγή των φορεμάτων υπολογίζεται σε αρκετές χιλιάδες φορέματα, συμπέρασμα
που προκύπτει από τα δελτία εργασίας-δειγματολόγια και την καταγραφή και ονομασία του κάθε σχεδίου. 

Πέπη Σβορώνου, φύλλο με 4 υπομνηματισμένα σχέδια
φορεμάτων, δεκαετία του 1970

Πέπη Σβορώνου, φύλλο με 2 υπομνηματισμένα
σχέδια φορεμάτων, δεκαετία του 1970



Η ιστορία των φορεμάτων τελειώνει για τον Κοκκινίδη το 1976, όταν εκλέγεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και
για τη Σβορώνου το 1979, όταν το ζευγάρι διαθέτει μια οικονομική ευχέρεια, πράγμα που της επιτρέπει να αφοσιωθεί
πλέον αποκλειστικά στη ζωγραφική όπως επιθυμεί.

Κλείνουμε τη θεματική για τα «φορέματα» με ένα απόσπασμα από άρθρο του Χ.Κ. στον Ταχυδρόμο το 1962΄μετά από
επίσκεψή του στον χώρο που η Σβορώνου και ο Κοκκινίδης έφτιαχναν τα φορέματα:

«Βγαίνοντας από το εργαστήρι της Πέπης Σβορώνου, δεν μπορεί παρά να σκεφτεί πως είναι κρίμα που η
εφαρμοσμένη τέχνη έχει τόσο μικρή θέση στην ελληνική ζωή. Η δροσιά και η ευαισθησία του καλλιτέχνη θα έκανε τη
ζωή ομορφότερη γιατί θα μας βοηθούσε να απαλλαγούμε από την αποπνιχτική σκλαβιά της τυποποιημένης μόδας"



Ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη στη Μήλο το 2004 σταμάτησε την πορεία της, σε μια εξαιρετικά γόνιμη
περίοδο σαν αδικία, γιατί ήθελε ακόμα πολλά να κάνει και δεν πρόλαβε, αναφέρει η κόρη της. «Είχε μόλις παρουσιάσει
με επιτυχία το δίτομο λεύκωμα με το σύνολο σχεδόν της δουλειάς της από τις εκδόσεις Αδάμ-Πέργαμος, κάτι που
προετοίμαζε πυρετωδώς επί έναν χρόνο και ήταν πολύ σημαντικό για εκείνην. Βρισκόταν στη Μήλο και είχε αρχίσει με
ηρεμία να ζωγραφίζει, το τελευταίο πράγμα που μου είπε στο τηλέφωνο ήταν “Ελάτε, εδώ είναι παράδεισος”». 

Η οικογένειά της έμεινε στο πλευρό της όλα τα χρόνια της αρρώστιάς της, όμως πέθανε μετά από εφτά χρόνια οικιακής
νοσηλείας το 2011.

Στο παράθυρο», 2003



Και καταλήγει η Κοκκινίδου: «Αυτό που για μένα
άφησε η μητέρα μου ως ανθρώπινη παρακαταθήκη
είναι, πιστεύω, ένα μάθημα ήθους. Είχε μια έμφυτη
αξιοπρέπεια κι έναν αδιαπραγμάτευτο σεβασμό για τη
ζωή και τον πόνο των όντων. Οι σπάνιες φορές που
θύμωνε ήταν όταν έβλεπε να θίγονται βασικά
ανθρώπινα δικαιώματα. Και αγωνιζόταν με πάθος, είτε
για ένα μισοπεθαμένο γατί, είτε για τα δικαιώματα των
γυναικών, είτε για έναν μετανάστη που χτύπησε την
πόρτα της, είτε ζωγραφίζοντας ενάντια στους
πολέμους γύρω μας. Μια από τις παλιότερες φίλες της
μου είπε τις προάλλες ότι για εκείνη, η Πέπη ήταν ο
πιο δημοκρατικός άνθρωπος που γνώρισε».

Πέπη Σβορώνου, Τρυπητή-Μήλος, 1989
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