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Ποια είναι η Νέλλη Aνδρικοπούλου;
Στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, θα φωτίσουµε στιγµές από µια πορεία
ζωής, µιας εκπροσώπου των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων της
νεοελληνικής τέχνης, η οποία διέτρεξε έναν αιώνα παραµένοντας
αυθεντική δηµιουργός. Ένα πνεύµα ασυµβίβαστο, που παράλληλα µε
τον βιοπορισµό υπηρέτησε την τέχνη σαν γλύπτρια και ζωγράφος αλλά
και τα γράµµατα σαν µεταφράστρια και λογοτέχνης µε ποιότητα και
ευαισθησία.
Με την έκθεση των έργων της, µια ιστορία γίνεται δηµόσια και βρίσκει
τη δικαίωση.

Η Νέλλη Ανδρικοπούλου στο εργαστήριο της
Πανεπιστηµιούπολης, στο Παρίσι, 1946-1947

Ας δούµε τι λέει η ίδια για τον τρόπο που ανακάλυψε τη µοίρα της:
«Όσο και αν ακούγεται παράξενο, πριν γίνω ζωγράφος στον ξύπνο µου, υπήρξα ζωγράφος στον ύπνο µου! Στη Πόλη, όπου
γεννήθηκα, το παιδικό µου όνειρο µε µετέφερε µια νύχτα στο κέντρο µιας στενόµακρης αίθουσας, τους τοίχους της οποίας
στόλιζαν ζωγραφιές µου.»
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«Η ζαλάδα των χρωµάτων», στα παιδικά της χρόνια και η τέχνη της καλλιγραφίας ίσως να την επηρέασε
βαθιά στον τρόπο που ζωγράφιζε...
« Ιδωµένα προοπτικά, τα έργα µου δεν φαίνονταν καθαρά, πάντως δεν έµοιαζαν αυτά που έκανα τον καιρό που,
µε τις µπογιές που µου χάριζαν, φούντωνε µέσα µου η ζαλάδα των χρωµάτων και, όπως όλα τα παιδιά, ζωγράφιζα
αδίσταχτα ότι µου κατέβαινε, όπως µου κατέβαινε.
Μαθαίνοντας να γράφω µε την- έκτοτε δυστυχώς λησµονηµένη –πένα, έπρεπε να κάνω γράµµατα καλλιτεχνικά.
Για να γράψω το γιώτα, έπρεπε η γραµµή ν’ ανεβαίνει λεπτή, να κατεβαίνει µεστότερη και να σβήνει µε το
κουλουράκι.»

Οι κριτές στην παραλία ΙΙ, 1949
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Τα πρώτα χρόνια

Η Νέλλη Ανδρικοπούλου γεννήθηκε το 1921 στην Κωνσταντινούπολη
σε ένα µεγαλοαστικό περιβάλλον το οποίο αποτελούσε κοµµάτι ενός
ιδιότυπου πολυπολιτισµικού χαρµανιού.
Η οικογένειά της αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα το 1936 και
η Ανδρικοπούλου βρέθηκε από το Ζάππειο της Κωνσταντινούπολης,
στο Αρσάκειο Ψυχικού από όπου αποφοίτησε το 1938. Παράλληλα
ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη γερµανική γλώσσα, λαµβάνοντας
πτυχίο από το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Αυτοπροσωπογραφία, 1937
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Η εγκατάσταση στην Αθήνα και οι φίλοι που επηρέασαν τη ζωή της

Η Ανδρικοπούλου γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη
και αργότερα εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα.
Πως στάθηκε όµως η καινούργια αυτή πατρίδα για µια
Πολίτισσα; Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που της σύστησαν µια
καινούργια χώρα και τη βοήθησαν να βλέπει αυτά που
είχαν σηµασία;

La Rebelle (Η επαναστατηµένη),
Αυτοπροσωπογραφία
1939
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Ο Κώστας Κουλεντιανός (1918-1995) γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών ΑΣΚΤ. Πήγε
εθελοντής στο αλβανικό µέτωπο και στη συνέχεια συµµετείχε στην Αντίσταση (1941-1944). Χάρη στην πρωτοβουλία του
Μερλιέ έφυγε για το Παρίσι τον ∆εκέµβρη του 1945. Το 1962 έκανε την πρώτη του ατοµική έκθεση στην περιώνυµη τότε
Galerie de France. Ταυτόχρονα άρχισε να συνεργάζεται µε αρχιτέκτονες φτιάχνοντας µεγάλα γλυπτά για δηµόσια κτίρια και
ανοιχτούς χώρους. Το 1966 µεταφέρθηκε στην κεντρική Γαλλία όπου έστησε το εργαστήρι του κατασκευάζοντας αργαλειούς
για την παραγωγή ταπισερί από δικά του σχέδια (1969-1975). Την ίδια περίοδο χρονολογούνται επίσης και τα πρώτα βιδωτά
γλυπτά που θα καθορίσουν την τεχνική στη δουλειά του µέχρι τέλος της ζωής του. Την περίοδο 1979-1982 δηµιούργησε τη
σειρά έργων µε τίτλο Νέα Γενιά µε την οποίαν αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην Bienale της Βενετίας το 1980.

Η Γνωριµία µε τον Κώστα Κουλεντιανό
«Στη Σχολή Καλών Τεχνών έκανα παρέα …και µε τον
πρωτόγονο Τσιριγώτη Κώστα Κουλεντιανό…
Πηγαίναµε κάθε µέρα στο κοντινό Αρχαιολογικό Μουσείο,
όπου µε το µοναδικό πλαστικό του ένστικτο µου άνοιγε τα
µάτια για την αρχαϊκή γλυπτική. Έως τότε κοίταζα- µου έµαθε
να βλέπω. Στάθηκε ο µόνος που µου προσέφερε στη Σχολή
κάτι σηµαντικό, σπάνιο µάλιστα καθώς λίγοι άνθρωποι έχουν
µάθει να βλέπουν τη γλυπτική ως πλαστική διαδικασία κι όχι
µόνο ως χρονολογική αλλαγή κεφαλαίου στην Ιστορία της
Τέχνης».

Ο Κουλεντιανός στο εργαστήριο της Πανεπιστηµιούπολη
1946-1947
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Κουτούκι στην Κατοχή 1942-1944

Στα φοιτητικά χρόνια της χρόνια στην Αθήνα, µαθητεύει στο εργαστήρι του Τόµπρου. Είναι η εποχή που στεριώνει
παντοτινές φιλίες όπως µε τον Κορνήλιο Καστοριάδη. Ένα βράδυ µέσα στην Κατοχή πηγαίνουν στο συγκεκριµένο
«κουτούκι».
Η φιλία µε τον Καστοριάδη είναι βαθιά και βοηθάει την Ανδρικοπούλου στο να εντρυφήσει στην φιλοσοφία. Είναι µια
εµπειρία που την βοηθάει αργότερα στη µετάφραση φιλοσοφικών κειµένων.
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Κορνήλιος Καστοριάδης

Ο Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997) υπήρξε φιλόσοφος,
οικονοµολόγος και ψυχαναλυτής, που έδρασε και δηµιούργησε στη
Γαλλία. Από τους µεγαλύτερους στοχαστές του 20ου αιώνα,
συνένωσε στο έργο του την πολιτική, τη φιλοσοφία και την
ψυχανάλυση. Συγγραφέας του έργου «Η Φαντασιακή Θέσµιση της
Κοινωνίας», διευθυντής σπουδών στην Σχολή Ανωτέρων Σπουδών
Κοινωνικών Επιστηµών του Παρισιού από το 1979, και φιλόσοφος
της αυτονοµίας, υπήρξε ένας από τους µεγαλύτερους στοχαστές του
20ου αιώνα.
«Τροτσκιστής, ο Κορνήλιος στην Κατοχή περνούσε κάθε τόσο στην
παρανοµία κι εξαφανιζόταν για ένα διάστηµα. Αναδυόταν, κατά περίεργο
τρόπο, κάθε που άλλαζε ο καιρός, ιδίως το Νοέµβρη όταν µαζεύονταν τα
σύννεφα στον Υµηττό, οπότε εγώ παρατούσα τους πάντες για να είµαι µαζί
του. Κάπως η σχέση µας ήταν µετεωρολογική… Χωρίς να ζήσουµε ποτέ
µαζί - «από δειλία, δική µου ιδίως», ισχυριζόταν προς το τέλος της ζωής
του - αφορούσαµε πάντα ο ένας τον άλλον, και αυτό το γνώριζαν όλοι οι
µετέπειτα σύντροφοι της διαδροµής µας-» ένας Έρως µε κεφαλαίο Ε και µε
όλο το πλάτος και το βάθος της λέξης» όπως µου έγραψε από το Παρίσι
τον ∆εκέµβρη του’ 96, ένα χρόνο πριν πεθάνει.»
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Ποια ήταν άραγε η Ελλάδα εκείνα τα χρόνια αµέσως µετά τη λήξη του πολέµου και πριν τον εµφύλιο;
Ποια ήταν η καθηµερινότητα, ακόµα και για εκείνους που δεν είχαν ενεργή δράση στην πολιτική κατάσταση της χώρας;
«Η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν έκρυθµη και ασφυκτική κυρίως για τους νέους και τους καλλιτέχνες.
Σύµφωνα µε τις διηγήσεις της «Ο Τσαρούχης θεωρήθηκε κατάσκοπος επειδή σχεδίαζε τη σιδεριά ενός
µπαλκονιού. Κι εγώ καθισµένη σ’ ένα παγκάκι στο Φάληρο να κοιτάζω τη θάλασσα, καταδόθηκα από το
όργανον της τάξεως ως ασκόπως περιφερόµενη κι αναγκάστηκα την άλλη µέρα να περάσω από το
Αστυνοµικό Τµήµα.»
Ξαφνικά άρχισε να διαφαίνεται µια διέξοδος χάρη στην τολµηρή πρωτοβουλία του Οκτάβιου Μερλιέ,
διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου. Μετά από σκληρό αγώνα και µε την υποστήριξη του φίλου τους
αρχιτέκτονα Μανώλη Λαζαρίδη, οι δικοί µου δέχτηκαν µε το στανιό να φύγω για το Παρίσι µε το Ματαρόα,
µαζί µε τους υπότροφους του Γαλλικού Ινστιτούτου, τον ∆εκέµβρη του 1945.»

Το περίφηµο Ματαρόα
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Το ταξίδι του Ματαρόα, 1945

Το ταξίδι µε το Ματαρόα υπήρξε µια µεγάλη στιγµή για
τη µελλοντική διανόηση της χώρας. Ένας σηµαντικός αριθµός
προικισµένων νέων κυρίως αριστερών πεποιθήσεων αλλά και
δεξιών, «µπόρεσε να αποδράσει από τα φονικά πολιτικά πάθη
της εποχής και να βρεθεί σ’ ένα µοναδικό περιβάλλον παιδείας
στο Παρίσι, που επέτρεψε στους περισσότερους να αναδείξουν
το ταλέντο τους και να συµβάλλουν στις µεταπολεµικές
πνευµατικές και καλλιτεχνικές εξελίξεις στην Ευρώπη».
Η Ανδρικοπούλου θα πείσει τους γονείς της να της επιτρέψουν
να φύγει µε το Ματαρόα και πάει για σπουδές στη Γαλλία.
Μετά από 63 χρόνια θα γράψει για αυτό το ταξίδι και τις
περιπέτειες που πέρασαν οι 150 περίπου Έλληνες µέχρι να
φτάσουν στη Γαλλία.
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Τα χρόνια του Παρισιού…
«Το Παρίσι, και τίποτα να µην κάνεις εκεί, είναι ένα µεγάλο µάθηµα
πολιτισµού…
Η πρώτη έκθεση που είδα ήταν µια έκθεση Ματίς. ∆ύο αίθουσες
όλες κι όλες.
Στη δεύτερη υπήρχαν µόνο τέσσερα µεγάλα λάδια. Στην πρώτη, όλα
τα σχέδια που είχαν οδηγήσει σε αυτά. Με την επιπολαιότητα της
νεανικής µου άγνοιας, θεώρησα την πρώτη αίθουσα περιττή, αφού
µονάχα στη δεύτερη υπήρχαν οι µεγάλοι πίνακες. Αργότερα
κατάλαβα ότι η έκθεση αυτή ήταν ένα καίριο µάθηµα: έδειχνε πως ο
καλλιτέχνης, σχεδιάζοντας αρχικά δέκα αντικείµενα του
περιβάλλοντας του, προχωρούσε αφαιρώντας κάποια από αυτά και
µεγεθύνοντας προσαρµοστικά τα υπόλοιπα - παριστάνοντας τελικά
µόνο τρία ή τέσσερα - κατέληγε στο άψογο αρµονικό σύνολο που
παρουσίαζε στον πίνακά του.
Με τέτοιες διαπιστώσεις, µε επισκέψεις σε µουσεία και γκαλερί, µε
ταξίδια που στόχευαν στη µελέτη της αρχιτεκτονικής και της
γλυπτικής της χώρας, µε ατέλειωτες συζητήσεις και µε άλλα
παρόµοια, αποκτούσα µε τον καιρό γνώσεις και ικανότητες που θα
καθόριζαν το στυλ των έργων µου.
Ιδιαίτερα µε απασχολούσε το σχέδιο.»
Κορίτσι στον κήπο 1946-1947
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Στο Παρίσι, η τέχνη της Ανδρικοπούλου «εγκαταλείπει τη στατικότατα που τη χαρακτήριζε στα χρόνια
της µαθητείας της κοντά στον Τόµπρο και τα έργα της αποκτούν µια ελευθερία προς την κίνηση.
Ταυτόχρονα αρχίζει να διαφαίνεται και η ροπή της προς την αφαίρεση και τις κυβιστικές αναφορές»

Μελέτη για γλυπτό, 1947

Μητέρα και παιδί, 1943

Ανδρικοπούλου, Κουλεντιανός στο εργαστήρι της
Πανεπιστηµιούπολης, Παρίσι, 1946-1947

12

Στο Παρίσι, άλλη µια σηµαντική δυνατότητα για τον
Κουλεντιανό και την Ανδρικοπούλου είναι ότι εργάζονται στο
πρόσφορο περιβάλλον της σχολής Γκράν Σωµιέ.
Στα σχέδια εκείνης της περιόδου, βλέπει κανείς ταχύτατες
εκτελέσεις µε σιγουριά και µαεστρία όπου η κινησιολογία και η
πλαστική δύναµη έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα σχέδια για το έργο
«Αραπίνα» µε το καθαρό περίγραµµα και την συγκρατηµένη
κίνηση.

Αραπίνα, 1946-1947
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Η αγάπη στο χρώµα και στη φωτεινότητα φανερώνεται σε µια σειρά διαφορετικής
τεχνοτροπίας έργα που δηµιουργούνται τα χρόνια του Παρισιού.
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Εργαστήρι Ναταλίας Μελά, επί της οδού Μουρούζη 5
Η πλούσια σε εµπειρίες και γνώση παραµονή στη Γαλλία διακόπτεται ξαφνικά προς τα τέλη του ’47 όταν για
οικογενειακούς λόγους η Ανδρικοπούλου αναγκάζεται να επιστρέψει στην Αθήνα. Είναι µια πραγµατικότητα
τόσο επώδυνη, που φεύγοντας από το Παρίσι αφήνει πίσω τα περισσότερα της έργα καθώς και τα προσωπικά
της είδη.
Πίσω στην Αθήνα, στο εργαστήρι της Ναταλίας Μελά, βρίσκει ένα καταφύγιο, όπου της επιτρέπει να κάνει γλυπτά
και να ζωγραφίζει. Εκεί συναναστρέφεται µε έναν κύκλο που αποτελείται από «ώριµους εικαστικούς της
αβανγκάρντ της Ελλάδας, αλλά και νεώτερους, καθώς και νεαρούς ποιητές και µουσικούς όπως τον Μάνο
Χατζιδάκι».

Η Ναταλία Μελά ζωγραφίζει
στο εργαστήρι της, 1948-1949
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Ναταλία Μελά
Η Ναταλία Μελά, εγγονή του Μακεδονοµάχου Παύλου Μελά,
σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών µε καθηγητή τον
Μιχάλη Τόµπρο. Εργάστηκε στο εργαστήρι του Θανάση Απάρτη
και παντρεύτηκε µε τον περίφηµο Άρη Κωνσταντινίδη.
Συνεργάστηκε µε τον ∆ηµήτρη Πικιώνη και µε το Θέατρο Τέχνης.
Αντλεί τα θέµατά της από το φυσικό κόσµο και από την ελληνική
µυθολογία. Μέχρι σήµερα θεωρείται από τις σηµαντικότερες
γλύπτριες του β΄ µισού του 20ου αιώνα.
Είναι φίλη µε την Ανδρικοπούλου πάνω από 70 χρόνια και πολλά από
τα έργα της δεύτερης, έγιναν στα σπίτια και στο εργαστήρι της.

Η Ναταλία Μελά, 1948-1949

Στο σπίτι της Ναταλίας Μελά στο Μαρµάρι Ευβοίας, 1948-1949
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Η παρέα

Η Νέλλη Ανδρικοπούλου επιδιώκει – τα χρόνια αυτά αλλά και
αλλά και αργότερα- µέσω του σχεδίου να συλλάβει τα πρόσωπα
των άλλων µε όσο πιο απλό τρόπο µπορεί, µε µια µονοκοντυλιά αν
γίνεται, απόρροια της παιδείας της στη γλυπτική.

Σε αυτό το περίφηµο εργαστήρι της Μελά η Ανδρικοπούλου θα
αναδειχθεί σε πρωταγωνιστικό µέλος µιας καλλιτεχνικής συντροφιάς
που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τον Μίνωα Αργυράκη, την
Μαργαρίτα Λυµπρεράκη, την Ζωή Καλλιγά, τον Τάκη Βασιλάκη
γνωστό ως Takis, τον Ρωµαίο Ζαλούµη και άλλους…
Ας δούµε µερικούς:

Μίνως Αργυράκης, Takis, Ευθαλία Αργυροπούλου
και Ρωµαίος Ζουλούµης. 1948-1949
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Τάκης Βασιλάκης, (Takis)
Ο Takis γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925. Η γονείς του έχασαν όλη
τους την περιουσία µε την καταστροφή της Σµύρνης µε αποτέλεσµα
η οικογένεια να δοκιµαστεί σκληρά από την φτώχεια. Κατά τη
διάρκεια της Γερµανικής κατοχής, υπήρξε ηγετικό στέλεχος της
ΕΠΟΝ, γεγονός που είχε σαν συνέπεια την εξάµηνη φυλάκισή του.
Συγκαταλέγεται στους κυριότερους εκπροσώπους της σύγχρονης
εικαστικής σκηνής και της κινητικής τέχνης στην οποία υπήρξε
πρωτοπόρος, τόσο εξαιτίας των υλικών και των τεχνικών που
χρησιµοποίησε όσο και λόγω των ιδεών που µετέδωσε. Μέσα από
διαρκή έρευνα, µελέτη και πειραµατισµούς κατάφερε να αποτελέσει
έναν από τους ανανεωτές της σύγχρονης γλυπτικής σε διεθνές
επίπεδο βασίζοντας την καλλιτεχνική του έκφραση και
δηµιουργικότητα στη λειτουργική χρήση των φυσικών νόµων. Το φως,
αλλά και η κίνηση σε κάθε της µορφή -µηχανική,
ηλεκτροµηχανική, θερµική, µαγνητική, υδροδυναµική - είναι στοιχεία
που αποτελούν βασικούς πυρήνες του έργου του.

Ο Takis σχεδιάζει στο εργαστήριο
της Ναταλίας Μελά,1948-1949

18

Μίνως Αργυράκης

Ο Μίνως Αργυράκης (1919-1998) γεννήθηκε στη Σµύρνη.
Κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής έχασε
στον πατέρα του και βρέθηκε µε την υπόλοιπη οικογένειά
του στην Αθήνα.
Την περίοδο της Κατοχής έδρασε µε τη ΕΠΟΝ και τους
αντάρτες στα βουνά.
Το 1957 εξέδωσε το πρώτο του λεύκωµα µε σκίτσα και
κείµενα µε τον τίτλο «Οδός Ονείρων», το οποίο ο Μάνος
Χατζιδάκις µετέτρεψε σε µουσική επιθεώρηση.
Λίγο πριν τη δικτατορία δηµιούργησε µε τον Τσαρούχη και
τον Ευγένειο Σπαθάρη έναν πρωτοποριακό χώρο στην
Πλάκα, τον οποίο έκλεισε λίγο αργότερα και στη συνέχεια
έφυγε εκτός Ελλάδος.
Επέστρεψε µετά την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας. Το
1984 εξέδωσε το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα».

Ο Μίνως Αργυράκης στο εργαστήριο της Ναταλίας Μελά
1948-1949
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Λύντια Στεφάνου
Η Λύντια Στεφάνου (1927-2013) γεννήθηκε στην Αθήνα και
σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Υπήρξε µέλος της
οµάδας που εξέδωσε τα πρωτοποριακά για την εποχή τους
περιοδικά Παλµός (1944), Αιγαίο (1945) και Στάχυς (1950).
Ήταν µεταξύ των ιδρυτών της Εταιρείας Συγγραφέων (1981) και
ένα από τα ιδρυτικά µέλη του Συµποσίου Ποίησης της Πάτρας.
Έχει αφήσει και σηµαντικό µεταφραστικό έργο.

Να το κοµµάτι αυτό της νοσταλγίας που χαράχτηκε
Ανάµεσα στα µάτια και στην καρδιά.
Ήταν η θάλασσα µόλις βαθιά
Όλο κολώνες, διάδροµοι όπου µπαινόβγαιναν οι γλάροι
Και δένονταν τα σύννεφα σε τρόπαια πολύχρωµα
–Ουαί τοις ηττηµένοις–
Ήσαν οι άλλοι ή εµείς
∆εν ξέρω
Απόσπασµα από το «Κλιµάκιον ανιχνεύσεως», 1958

Η Λύντια Γεωργούλη Στεφάνου στο εργαστήριο
της Ναταλίας Μελά
1948-1949
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Νίκος Νικολάου
Ο Νίκος Νικολάου 1909-1986)
γεννήθηκε στην Ύδρα αλλά αργότερα
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών µε δάσκαλο τον Παρθένη.
Συµµετείχε στην ίδρυση και τις εκθέσεις
της οµάδας «Αρµός». Συνεργάστηκε µε
το Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν.
Ο Νικολάου θεωρείται ως ένας από τους
κορυφαίους Έλληνες ζωγράφους του
20ου αιώνα.. Οι πίνακές του, ιδιαιτέρως
τα γυµνά και οι προσωπογραφίες,
συνδυάζουν το σύγχρονο εξπρεσιονισµό
µε την αρχαία ελληνική και αιγυπτιακή
παράδοση, την αγγειογραφία και τα
Φαγιούµ.
Παροµοίως λιτές και εκφραστικές είναι
και οι τοπιογραφίες του. Ο ίδιος έχει
γράψει σχετικά: «Τη φύση την είδα µέσα
από µια ιδέα που σχηµάτισα βλέποντας
τους Έλληνες.»

Ο Νίκος Νικολάου, παίζει κιθάρα
στο σπίτι του Γιάννη Μόραλη
στην Κάτω Κηφισιά, 1948

Το σπίτι του Γιάννη Μόραλη
στην Κάτω Κηφισιά, 1948-1949

Η παρέα του εργαστηρίου, επισκέπτεται συχνά και το σπίτι του
Μόραλη στην Κηφισιά και οι εκδροµές αυτές συνοδεύονται από
γλέντι αλλά και ζωγραφική…
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Οµαδική φωτογραφία στον κήπο του σπιτιού του Γιάννη
Μόραλη στην Κάτω Κηφισιά, 1949-1950.
Πάνω αριστερά: Μαργαρίτα Λυµπεράκη,
Νέλλη Ανδρικοπούλου, Ρούρη Πετρίδη-Γεροκωστοπούλου,
Μαριλένα Αραβαντινού, Έλεν Τόµπλερ.
Κάτω αριστερά: Νίκος Νικολάου,
Γιάννης Μόραλης µε τον γιό του Κωνσταντίνο, Ναταλία Μελά,
Ζακλίν Πελλετιέ, Αγλαϊα Λυµπεράκη.
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Μαργαρίτα Λυµπεράκη

Η Μαργαρίτα Λυµπεράκη (1919-2001) γεννήθηκε στην
Αθήνα. Τέλειωσε το Αρσάκειο γυµνάσιο, σπούδασε στη
Νοµική Σχολή Αθηνών και ασχολήθηκε και µε τη
ζωγραφική. Το έργο που την έκανε ευρέως γνωστή, υπήρξε
το µυθιστόρηµα «Τα ψάθινα καπέλα». Το 1946 έφυγε για το
Παρίσι, όπου συνδέθηκε µε τους Καστοριάδη, Καµπά,
Αξελό, Ελύτη και ήρθε σε επαφή µε τα πρωτοποριακά
ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής. Το 1952
ξεκίνησε η ενασχόλησή της µε τη θεατρική γραφή.Έγραψε
τα σενάρια για τις ταινίες «Μαγική πόλη» του Νίκου
Κούνδουρου (1955) και «Φαίδρα» του Ζυλ Ντασσέν (1962)
και ασχολήθηκε µε τη λογοτεχνική µετάφραση. Ήταν µέλος
της Εταιρείας Συγγραφέων και της Εταιρείας Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων.

Η Μαργαρίτα Λυµπεράκη στο εργαστήριο23
της
Ναταλίας Μελά 1948-1949

Αυτοπροσωπογραφία 1948

Αυτοπροσωπογραφία, 1949

Πολλά από τα έργα της Νέλλης Ανδρικοπούλου φιλοτεχνούνται και στο δικό της σπίτι,
όπως οι συγκεκριµένες αυτοπροσωπογραφίες.
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Η καλλιτεχνική οµάδα «ΑΡΜΟΣ»

Μια καίρια στιγµή στη ζωή της Ανδρικοπούλου είναι η ένταξή της
στην καλλιτεχνική οµάδα Αρµός µε ηγετική φυσιογνωµία τον Νίκο
Χατζηκυριάκο-Γκίκα. Η πρώτη έκθεση του Αρµού στο Ζάππειο το
1949, δίνει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να εκθέσουν δίπλα
στους σηµαντικότερους, ίσως, εκπροσώπους της µεταπολεµικής
ελληνικής τέχνης: τον Γκίκα, τον Τσαρούχη, τον Μόραλη, τον
Νικολάου, τον Εγγονόπουλο. Στην έκθεση αυτή λαµβάνουν µέρος 25
καλλιτέχνες και η Ανδρικοπούλου έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει
για πρώτη φορά έργα της στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια παρουσιάζει
δέκα σχέδια, τρεις συνθέσεις µε τέµπερα και τρεις ελαιογραφίες.
Ας δούµε µερικά:
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Η Ναταλία Μελά κοιμάται στο εργαστήριό της, 1949. Στον καθρέφτη διακρίνεται η Νέλλη Ανδρικοπούλου να την ζωγραφίζει.
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Στην έκθεση του Αρµού στο Ζάππειο η Νέλλη Ανδρικοπούλου παρουσιάζει και το ακόλουθο έργο.
Είναι ενδιαφέρον ότι και ο Γιάννης Τσαρούχης έχει φιλοτεχνήσει και µάλιστα την ίδια µέρα στο σπίτι του
Γιώργου Μαυροϊδή, την προσωπογραφία του διπλωµάτη και τεχνοκριτικού Αλέξανδρου Ξύδη.

Ο πρόξενος Α.Ξ. ζωγραφισµένος από την Νέλλη Ανδρικόπουλου.

Ο Αλέξανδρος Ξύδης µε διπλωµατική στολή
ζωγραφισµένος από Γιάννη Τσαρούχη.
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Ας δούµε µία από τις κριτικές της εποχής
για τα έργα της Ανδρικοπούλου:
Γράφει στο Έθνος ο Παναγιωτόπουλος: «Τα
σχέδιά της {…} έχουν κάποια στερεότητα και µια
αξιέπαινη ελευθερία. Αλλά τα χρωµατιστά της έργα
προδίδουν ένα ταλέντο αδιαµόρφωτο».
Από ότι φάνηκε στην πορεία , οι κριτικοί της εποχής
δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως την ποιότητα και
ξεχωριστή της µατιά.

Η Λύντια Γεωργούλη-Στεφάνου στο σπίτι
της Νέλλης Ανδρικοπούλου, 1948

Λύντια Γεωργούλη-Στεφάνου

Ναταλία Μελά
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Νίκος Εγγονόπουλος
Το σηµαντικότερο γεγονός για την Ανδρικοπούλου την εποχή που γίνεται
η έκθεση του Αρµού, δεν είναι οι κριτικές για την τέχνη της αλλά η
γνωριµία της µε τη ζωγραφική του Εγγονόπουλου και τον ίδιο. Είναι µια
καίρια στιγµή για τη ζωή της. Η σχέση µαζί του αλλά και οι πρακτικές
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν είναι µια µεγάλη δοκιµασία.
Ο Εγγονόπουλος δεν γράφει και δεν ζωγραφίζει µόνο υπερρεαλιστικά.
Ζει σαν υπερρεαλιστής, απαιτεί και από τους άλλους το ίδιο και ιδιαίτερα
από τη σύντροφό του. Ζητά την αποκλειστικότητα, την αποµονώνει από
τον υπόλοιπο κόσµο και της επιβάλλει τον δικό του τρόπο ζωγραφικής.
Από την πρώτη στιγµή την µυεί στην τεχνική και στα µυστικά της
βυζαντινής τεχνοτροπίας, που ο ίδιος έχει διδαχθεί από τον Φώτη
Κόντογλου.
Η Ανδρικοπούλου αρχικά ανταποκρίνεται µε ενθουσιασµό στον µαγικό
κόσµο που της προτείνει και παλεύει να φανεί αντάξια των υψηλών
προσδοκιών του µέχρι τη στιγµή που αντιλαµβάνεται ότι ο Εγγονόπουλος
δεν απαιτεί από εκείνη να είναι πιστή στη βυζαντινή τεχνοτροπία µόνο
στην δουλειά της αλλά και στην καθηµερινότητά τους!
Χρόνια αργότερα θα γράψει για εκείνον και την κοινή τους πορεία στη
ζωή και στην τέχνη ένα βιβλίο «Επί τα ίχνη του Νίκου Εγγονόπουλου».
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Το πρώτο «βυζαντινό» έργο που κάνει επηρεασµένη από εκείνον είναι η µορφή του
προφήτη Αββακούµ. Αργότερα συνδράµει τον Εγγονόπουλο στη δηµιουργία των
εικόνων του ∆ωδεκαόρτου για το τέµπλο του ορθόδοξου ναού στη Νέα Υόρκη, έργο
που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 1952.

Ο προφήτης Αββακούµ, 1950-1951
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Την πλήρη υποταγή της στο ύφος του Εγγονόπουλου τη διακρίνουµε σε πολλά έργα εκείνης της περιόδου όπως
τον «Κανάρη» που φιλοτεχνήθηκε το 1954 και το είδος της σχέσης που οραµατίστηκε να βιώσει µαζί του, στο έργο
«L’ Amant Mystique» (Ο απόκρυφος εραστής) του 1953.
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Η σχέση της µε τον Εγγονόπουλο διαλύεται το 1954.
Λέει η ίδια χαρακτηριστικά: «Ζούσα µοναστικά µεταξύ
εξάρσεων και κατακρηµνισµών σ’ ένα ατέρµονο ναρκοπέδιο.
Κάθε µέρα έφερνε και µια άλλη παράλογη ενοχοποίηση, ο
υπερρεαλισµός µε ζεµατούσε κυριολεκτικά… Ένιωθα το
πρόσωπό µου ν΄ απολεπίζεται, να χάνει τα χαρακτηριστικά
του…»
Το έργο «Απόγνωση» αποδίδει απόλυτα το τι νοιώθει εκείνη την
περίοδο η Ανδρικοπούλου.
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Την ίδια εποχή φιλοτεχνείται το έργο «Το ξύλινο αλογάκι» στο
οποίο απεικονίζεται η ίδια µε το γιό τους Πάνο Εγγονόπουλο.

Η Νέλλη Ανδρικοπούλου µε τον γιό της Πάνο,
ο οποίος φορά το αποκριάτικο κοστούµι του Νίκου Εγγονόπουλου
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Την ίδια χρονιά η Ανδρικοπούλου αποτυπώνει ένα αρκετά παράδοξο έργο: «Το ζεύγος Ρόζενµπεργκ στην ηλεκτρική
καρέκλα» µε την επιγραφή « RAMSES 53» πάνω από τα κεφάλια τους, θέλοντας να θυµίσει στους θεατές σύµφωνα µε τα
λόγια της ίδιας πως «στον 20ο αιώνα αυτός που κάθεται στο θρόνο δεν είναι βασιλιάς αλλά θανατοποινίτης».
Το έργο αυτό βασίζεται σε ένα πραγµατικό γεγονός, την εκτέλεση των Ρόζενµπεργκ το 1953. Οι Ρόζενµπεργκ υπήρξαν
Αµερικανοί κοµµουνιστές και από τα πρώτα θύµατα του ψυχρού πολέµου και του αµερικανικού Μακαρθισµού. Με την
απόφαση του δικαστηρίου της 5ης Απριλίου 1951, καταδικάστηκαν σε θάνατο για κατασκοπία υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης
και πιο συγκεκριµένα για τη διοχέτευση προς τη χώρα αυτή πληροφοριών σχετικά µε την κατασκευή ατοµικής βόµβας.
Η Ανδρικοπούλου µε το έργο αυτό αποδίδει ζωγραφικά την εσωτερική της απογοήτευση για µια πολιτική πραγµατικότητα
που κινητοποίησε όλους τους πνευµατικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες της εποχής που έσπευσαν να εκφράσουν τον
αποτροπιασµό τους.
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Τουρισµός και Βιοπορισµός

Ο χωρισµός από τον Εγγονόπουλο και η ευθύνη ενός µικρού παιδιού, αναγκάζουν
την Ανδρικοπούλου σε πλήρη αλλαγή πορείας και την αποµακρύνουν από την
συστηµατική ενασχόληση µε την τέχνη.
Το 1954 γράφεται στη Σχολή Ξεναγών και σύντοµα χάρη στην γλωσσοµάθειά της
αποκτά µια λαµπρή καριέρα. Σύντοµα συνοδεύει διάσηµους επισκέπτες όπως τον
Λουκίνο Βισκόντι, στα ταξίδια τους στην Ελλάδα και διευθύνει το υπερθέαµα
«Ήχος και Φως».
Ωστόσο ουδέποτε ξεχνάει το πραγµατικό της πάθος. Πάντα κατορθώνει να ξεκλέψει
κάποιες στιγµές και να ζωγραφίσει τα τοπία και τους ανθρώπους που γνώρισε στα
ταξίδια της καθώς και τους πιο κοντινούς της.

Χωριατοπούλα µε κατσικάκι στη Σέριφο

Ο Πάνος Εγγονόπουλος, 1964
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Με πενιχρά µέσα, «ένα πενάκι, µερικούς µαρκαδόρους και µε ελάχιστες γραµµές» καταγράφει µέσα από τα σχέδιά της
τον χαρακτήρα των τόπων που επισκέπτεται και των ανθρώπων που συναντά.

Άποψη της Σύµης από το πλοίο, 1979
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Σπέτσες
Τα καλοκαίρια στο σπίτι της Ναταλίας Μελά στις Σπέτσες, κουβαλάει πάντα ένα µπλοκ στο
οποίο αποτυπώνει στιγµές και ταυτόχρονα εξελίσσει την τεχνική τη στο χρώµα…

Η Ναταλία Μελά δουλεύει στο εργαστήριό της στις Σπέτσες, 1985
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Ερωτικά
…
Εβγήκα στο µπαλκόνι µου και χάζευα το φως
τις πιπεριές που λάµπανε µε το δικό τους φως
τα αστράκια µες στη γλάστρα µου και τη λαγοµηλιά
σαν ήρθες και µου µίλησες µου κόπηκε η λαλιά…
Απόσπασµα από το ποίηµα Ερωτικά από τη συλλογή
ποιηµάτων της Ανδρικοπούλου: «Νοοπαίγνια»

Καρέκλα στο µπαλκόνι της Ναταλίας Μελά στις Σπέτσες, 1986
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Γλυπτό της Ναταλίας Μελά στις Σπέτσες,1986

Γοργόνες-σηµαδούρες στη βεράντα της Ναταλίας Μελά, 1985
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Άποψη του Παλιού Λιµανιού, Σπέτσες, 1985
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Τα Πρόσωπα
Σύµφωνα µε τα λεγόµενά της, ήταν αδύνατον να εικονογραφήσει κάτι κατά παραγγελία, αλλά επιδίωκε
να εικονογραφεί στιγµές από τη ζωή της για να έχει να βλέπει εικόνες που θα της την θυµίζουν.
Αγαπούσε πολύ να κάνει προσωπογραφίες και τις άρεσε να εστιάζει στις ιδιοµορφίες των προσώπων
µε στόχο να µπορέσει να απεικονίσει την µοναδικότητα και την πραγµατική υπόσταση του καθενός.

Ο Άρης Κωνσταντινίδης (1913-1993) γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε
στη Γερµανία στο Πολυτεχνείο του Μονάχου από το 1931 µέχρι και το
1936 όπου και ήρθε σε επαφή µε τις απόψεις του µοντέρνου κινήµατος
στην αρχιτεκτονική.
Με την επιστροφή του στην Ελλάδα και λόγω της πεποίθησής του ότι η
αρχιτεκτονική είναι ένα κοινωνικό λειτούργηµα, σχεδιάζει και επιβλέπει
την κατασκευή µιας σειράς εργατικών κατοικιών και ξενοδοχείων.
Σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρόνως αρκετά ιδιωτικά έργα.
Με το έργο του ο Άρης Κωνσταντινίδης δηµιουργεί έναν µοναδικό, για τη
χώρα του, αρχιτεκτονικό δρόµο που οδηγεί σε µία σύγχρονη ελληνική
αρχιτεκτονική, η οποία λαµβάνει υπόψη της τα σύγχρονα διδάγµατα και
τις ανάγκες της σηµερινής εποχής αλλά ξέρει ταυτόχρονα να αφοµοιώνει
την ουσία και όχι τη µορφή της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου του.

Ο Άρης Κωνσταντινίδης διορθώνει το βιβλίο του
«Κλέφτες και Αµαρτωλοί» στις Σπέτσες!
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Τα πρόσωπα

Ο Άγγελος Τσουκαλάς,
εγγονός της Ναταλίας Μελά, 1987

Κορίτσι, Τράπεζα Αιγιαλείας,1987

Τι φοβερό τα πρόσωπα
να µην µπορούνε να κρυφτούν
κι όλο να σου µιλάνε
θέλεις δε θες
-θέλουν δε θέλουνµυθιστορήµατα διαβάζεις
σαν τα κοιτάς
κι οι νέοι σου φαίνονται
πιο νέοι ακόµα
πιο νέοι και άπειροι
κι ας υποψιάζεσαι
πως ήδη ξέρουνε
τα πιο πολλά
τα πιο θανάσιµα
τα µυστικά
που σε βαραίνουν
Από τη συλλογή ποιηµάτων της Ανδρικοπούλου:
«Νοοπαίγνια»
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Ταξίδια
Η Ανδρικοπούλου ταξιδεύει συνεχώς και µέσα από το σχέδιο καταγράφει όλα όσα της τραβούν την προσοχή.
Μέσα από τα σχέδια αυτά αποτυπώνει τις αναµνήσεις της από διάφορους τόπους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και διασώζει την εικόνα τους αµετάβλητη στο χρόνο.

Μύκονος, 1948-1949
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Μια ερηµική σχεδόν παραλία την εποχή εκείνη, σύµφωνα µε τα λεγόµενα της.

Ορνός, Μύκονος, 1960-1969
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Άποψη της Σύµης από το πλοίο, 1979
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Κήπος µε πισίνα στην Τζαµάϊκα, 1981
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Λέρος, 1990
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Σπίτια στην Ύδρα, 1992

48

Το 2003 ζωγραφίζει για τελευταία φορά µια εικόνα από το Γαλαξίδι και στη συνέχεια αφιερώνεται στα γράµµατα.
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Ο κόλπος Ανεµοκάµπι στο Γαλαξίδι, 2003

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
Ερπύστριες σε λιβάδι της χαράς,
χαράξανε σκληρά στο πρόσωπό σου
τις διαδροµές που ευδιάκριτα κυλούν
κρόσια και σκάµµατα κρεµώντας όπου
αφανιστήκαν παπαρούνες
χωρίς ηχώ µες στο µυχό του χρόνου!
Μα τον καθρέφτη σκίζει ξαφνικά
ταράζοντας νερά µες στα γυαλιά σου
φτερό αγγέλου-τόσο ελλειπτικά
σαν κάτι ακόµα να σε αφορούσε
που τώρα εσύ γυρεύεις να το βρεις
Σ΄εδάφη πιο δυσπρόσιτα στο νου
ξεθάφτει στην πορεία το µολύβι
τις ξεχασµένες πέτρες που απαντούν
-µάτια Ερώτων, καιροφυλαχτούν
και τη στιγµή που σε ξανακοιτούν
όλες οι παπαρούνες σου ανθούν
όλοι οι άγγελοι σου πετούν
εκεί ψηλά- οι Έρωτες
οι Έρωτες µε τα µεγάλα µάτια…
Ν.Α.

Από την δεκαετία του’ 80 η Ανδρικοπούλου στρέφεται περισσότερο προς τη λογοτεχνία µε αυτοβιογραφικά κείµενα αλλά
και µε µεταφράσεις. Γράφει για τον Νίκο Εγγονόπουλο, για το ταξίδι της µε το Ματαρόα, και για τα παιδικά της χρόνια
στην Πόλη. Ταυτόχρονα ξαναγυρίζει σε µια πιο προσωπική ζωγραφική, µε συνθέσεις, συµβολισµούς, αλληγορίες και
στοιχεία υπερρεαλισµού, όπως στο έργο « Αυτοπροσωπογραφία» και στο έργο «Η Αγία Οικογένεια».
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Στο έργο αυτό, ο απών από το µυστήριο της Θείας
Ενσάρκωσης, Ιωσήφ εικονογραφείται σαν να
αιωρείται το πνεύµα του και όχι ο ίδιος, σαν να είναι
φάντασµα.
Ταυτόχρονα στο πρώτο επίπεδο αποδίδεται
ζωγραφικά το επεισόδιο του διαµοιρασµού των
ιµατίων του Χριστού.
Και µε το έργο αυτό, ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για τη ζωή και το έργο της Νέλλης
Ανδρικοπούλου, µιας «άλλης βασίλισσας της Ασίνης»
όπως εύστοχα την χαρακτηρίζει ο Σπύρος Μοσχονάς.

Η Αγία Οικογένεια, 1996
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Το εκπαιδευτικό έντυπο πραγµατοποιήθηκε στo
πλαίσιο της έκθεσης:
ΝΕΛΛΗ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΖΑΛΑ∆Α ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Η ΣΑΓΗΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Κείµενα και επιλογή υλικού:
Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου
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Το πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού µου, 1975
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