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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σπύρος Παπαλουκάς- Σχέδια και Μελέτες από Ιδιωτικές Συλλογές, 

βασίστηκε σε έκθεση του ΜΙΕΤ όπου παρουσιάστηκαν περίπου 200 σχέδια και μελέτες του 

καλλιτέχνη, από εννέα ιδιωτικές συλλογές. Κάποια από αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί 

αποκαλύπτουν τον τρόπο της εικαστικής σκέψης του δημιουργού, καθώς, είτε αποτελούν προσχέδια 

για γνωστούς, σήμερα, πίνακές του, είτε προϊδεάζουν για έργα που έμειναν ανολοκλήρωτα ή και δεν 

έγιναν καθόλου.

Τα σχέδια αυτά καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιόδους της καλλιτεχνικής του δημιουργίας και έχουν 

γίνει με μολύβι, με μελάνι και με χρωματιστά μολύβια. Επίσης υπάρχουν υδατογραφίες και 

τέμπερες σε χαρτί, καθώς και μερικές ελαιογραφίες σε χαρτί ή καμβά. Τα περισσότερα έργα από 

όσα έχουν χρώμα είναι ανολοκλήρωτα ή αποτελούν μελέτες. Σπανίως σημειώνεται η χρονολογία και 

πολύ λίγα έργα είναι υπογεγραμμένα, ενώ σε μερικά υπάρχουν μόνο τα αρχικά Σ.Π., γραμμένα 

συνήθως εκ των υστέρων.

Σύμφωνα με τον επιμελητή Μάρκο Καμπάνη «Η πρωτοτυπία της έκθεσης είναι ότι παρουσιάζει έργα 

που δεν είναι τελειωμένα». «Δεν είναι, δηλαδή, μια έκθεση αριστουργημάτων, αλλά μια θέαση στην 

“κουζίνα” του Σπύρου Παπαλουκά»

Στο πρόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ζωή του και σημαντικοί σταθμοί της καλλιτεχνικής 

του πορείας.

Μελέτη ζωγραφικής. 

Μολύβι και 

χρωματιστό μολύβι σε 

διαφανές χαρτί



Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννιέται στη   

Δεσφίνα, ένα ορεινό χωριό της Ρούμελης το 

1892. Χάνει τον πατέρα του Χαράλαμπο 

Παπαλουκά σε ηλικία 6 ετών και μεγαλώνει 

με τη μητέρα του Ασημίνα. Το «τοπίο» μέσα 

στο οποίο μεγαλώνει παίζει σίγουρα ρόλο 

στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη. Σύμφωνα με 

τα λόγια του: «Σαν ήμουν στο χωριό μου, 

γνώρισα από μικρός τον τόπο μου μ’όλες τις 

λεπτομέρειες. Περπάτησα στις λαγκαδιές, 

στα μονοπάτια, στα βουνά του, με τις 

χαράδρες του και τις νεροσυρμές, με τα 

χιόνια και τις βροχές». 

Είναι λοιπόν προφανές πως η σχέση του με 

τη φύση είναι βιωματική, σωματική. Γι’ αυτό 

θα παραμείνει ένας από τους πιο πιστούς 

«προσωπογράφους» της ελληνικής υπαίθρου. 

Εξίσου όμως εντυπωσιάζεται από τα 

κατασκευάσματα του ανθρώπου. Σύμφωνα 

με το σκεπτικό του Παπαλουκά «η φύση 

είναι το θαύμα του θεού» και «η τέχνη και η 

τεχνολογία είναι το θαύμα του ανθρώπου».



Μυείται στον κόσμο της ζωγραφικής από τον 

αγιογράφο Νικόλαο Παπακωνσταντίνο ενώ 

είναι ακόμα μαθητής στο δημοτικό σχολείο 

του χωριού του. Το 1909 γράφεται στη Β΄ τάξη 

Κοσμηματογραφίας στο σχολείο των Τεχνών 

αλλά το 1911 μεταγράφεται στο Τμήμα 

Γραφικής και κερδίζει υποτροφία για τρεις 

χρονιές. Αποφοιτεί με βαθμό «Λίαν καλώς» το 

1917. Παράλληλα με τις σπουδές του 

υπηρετεί και την στρατιωτική του θητεία στο 

Μεσολόγγι.

Το 1917 συνεχίζει τις σπουδές του στην 

Académie Julian στο Παρίσι. Εκεί έρχεται σε 

επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα 

της εποχής του. Ο ιμπρεσιονισμός του Σεζάν, 

του Ματίς και του Βαν Γκογκ συνδυάστηκαν 

με την δική του γνώση στη βυζαντινή τέχνη, με 

αποτέλεσμα το προσωπικό ζωγραφικό του 

ιδίωμα. Όπως έλεγε γι΄ αυτόν ο Νίκος Γαβριήλ 

Πεντζίκης «από τις συναλλαγές με το 

εξωτερικό, ό,τι κι αν εισήγαγε, το μεταφύτευσε 

και το καλλιέργησε ο ίδιος».

Πορτρέτο στρατιωτικού, 1916 Το έργο φιλοτεχνήθηκε

κατὰ τη στρατιωτικὴ θητεία του Σ. Παπαλουκά στό 

Μεσολόγγι



Το 1921 φεύγει από το Παρίσι για να λάβει 

μέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία ως 

ανταποκριτής πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον 

Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη. 

Με τα έργα που δημιουργούν κατά την πορεία 

τους στο Μέτωπο, το Υπουργείο Στρατειάς 

Μικράς Ασίας οργανώνει μεγάλη πολεμική 

έκθεση στο Ζάππειο Μέγαρο τον Ιούνιο του 

1922. Οι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του 

Ζαχαρία Παπαντωνίου για τα έργα του Σπύρου 

Παπαλουκά είναι διθυραμβικές. Το Υπουργείο 

αποφασίζει τη μεταφορά της έκθεσης στη 

Σμύρνη, μολονότι διαφαίνεται ήδη η τραγική 

κατάληξη της εκστρατείας. Σύμφωνα με τα λόγια 

του Π. Βυζάντιου: 

«Eπειδὴ όμως εγὼ εργαζόμουνα συγχρόνως με 

σκίτσα, μαζὶ με τον Σπύρο Μελά, στον Ελεύθερο 

Τύπο, θεωρηθήκαμε και οι τρεις αντιδραστικοί· 

μας συνέλαβαν λοιπόν και μας έστειλαν μαζὶ με 

τα έργα μας στο Στρατηγείο της Μικράς Ασίας, 

στη Σμύρνη. Ακολούθησε η καταστροφή, και 

σωθήκαμε εμείς, όχι όμως και τα υπερεκατὸ

έργα μας, που είναι άγνωστη η τύχη τους.»



Η απόφαση να εκτεθούν τα έργα στη 

Σμύρνη θα έχει συνέπειες βαριές για τον 

Παπαλουκά, αφού 500 έργα του καίγονται 

στο τραίνο που τα μεταφέρει στη Σμύρνη 

τις μέρες της καταστροφής της. Τα 

ελάχιστα σχέδια που σώθηκαν έχουν 

ιδιαίτερη ιστορική αξία μια που 

καταγράφουν τα γεγονότα εκείνων των 

ημερών και διακρίνονται για τη γρήγορη 

σχεδίασή τους και τον εξπρεσιονιστικό 

τους χαρακτήρα. Τα σχέδια αυτά δείχνουν 

σκηνές από το μέτωπο, κτίρια και 

στρατιωτικό προσωπικό, φιγούρες της 

Ανατολής, την καταστροφή της πόλης και 

τη διαφυγή των κατοίκων της με βάρκες. 



Το 1923 επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί τα έργα της περιόδου της Αίγινας που συνδέονται 

με την μεταϊμπρεσιονιστικὴ γραφή. Στα τοπία εκείνης της περιόδου υπάρχουν μεγάλες χρωματικές 

επιφάνειες με  απαλές αποχρώσεις τριών βασικών χρωμάτων και με το λευκό χρώμα να προβάλει την 

καθαρότητα και απλότητα του σχεδίου.

Στην Αθήνα συνδέεται με τους πρωτοποριακούς κύκλους της τέχνης και διανόησης και αναπτύσσει 

φιλικές σχέσεις με τον Στρατή Δούκα, τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Νίκο Βέλμο και τον Κώστα 

Βάρναλη.

Ναός της Αφαίας, Αίγινα, 1923



Μονὴ Διονυσίου

Το 1923, ο Παπαλουκάς ταξιδεύει στο Άγιο Όρος με τον Στρατή Δούκα και η όλη εμπειρία λειτουργεί 

καταλυτικά στο να ασχοληθεί με τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης και την τοιχογραφία. 

Περνάει ένα ολόκληρο χρόνο, 1923-24, μελετώντας συστηματικά τη φύση και τη βυζαντινή τέχνη, έχοντας 

ως απώτερη πνευματική αφετηρία και σημείο αναφοράς τη ζωή του μοναστηριού του Οσίου Λουκά, που 

είναι αφιερωμένο στον τοπικό άγιο της γενέτειράς του. Μετά από τη διαμονή του στον Άθω, μελετά τα 

ψηφιδωτά του Οσίου Λουκά και κάνει διάφορα αντίγραφα. 

Ο Παπαλουκάς περιηγείται στα μοναστήρια και στις σκήτες κάνοντας δεκάδες μικρά έργα και σχέδια και 

στη συνέχεια δημιουργεί από αυτά μεγαλύτερα έργα στο εργαστήριό του στις Καρυές.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς τέχνης η ζωγραφική προσέγγιση της φύσης για τον Παπαλουκά απαιτούσε 

μια βιωμένη σχέση. Δεν τον ενδιέφερε η στιγμιαία αποτύπωση ενός χώρου-τοπίου αλλά η βαθύτερη 

σημειολογική του διάσταση, δηλαδή η ουσιαστικότερη ματιά. Τα μοναστήρια και τα τοπία του Αγίου 

Όρους εμφορούνται από την ανάγκη μιας βαθιάς επικοινωνίας με το θείο. Αυτή την «αγιοσύνη» και γαλήνη 

συναντάμε και στα τοπία του.

Άγιον Όρος. Μονή Διονυσίου, 1923–1924

Κάρβουνο σε χαρτί



Ο Παπαλουκάς σε συνέντευξή του αναφέρει 

χαρακτηριστικά πως:

«Η μελέτη του βυζαντινού εκκλησιαστικού 

διακόσμου δεν είναι παρά η λύση των 

αισθητικών ζητημάτων που παρουσιάζει η 

εποχή αυτή της εθνικής μας ζωής και θα μας 

έδινε την ευκαιρία να ατενίσουμε την 

ελληνική ιδέα σ’ ένα μεγαλύτερο βάθος»

Η Πεντηκοστή, 1925. Αντίγραφο ψηφιδωτού 11ου 

αιώνα της Μονής Οσίου Λουκά Βοιωτίας. 

Τέμπερα σε χαρτί



Και συνεχίζει σημειώνοντας:

«Όποιος δεν καταλαβαίνει αισθητικά τον Βυζαντινό, ας μου επιτρέψει να του πω ότι δεν 

εννοεί ολότελα τον Αρχαίο. Και όταν ένας καλλιτέχνης δεν εννοεί το ελληνικό παρελθόν, 

πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει το ελληνικό μέλλον, που είναι η δουλειά του;»

Αυτές τις απόψεις του Παπαλουκά τις συνειδητοπεί κανείς σε πολλά έργα του. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε το ακόλουθο σχέδιο του Άγιου εφίππου, τη στιγμή που φονεύει τον τσάρο της 

Βουλγαρίας.Το σχέδιο αυτό, ο Παπαλουκάς το κάνει στην πίσω πλευρά μιας 

μαυρόασπρης φωτογραφίας που εικονίζει αρχαίο ανάγλυφο με ιππέα και είναι ξεκάθαρο 

πόσο έχει επηρεάσει τη δική του απόδοση.

Το σχέδιο ο Άγιος Δημήτριος, 1947–1948. Κάρβουνο στην πίσω όψη φωτογραφίας αρχαίου ανάγλυφου



Μονὴ Παντοκράτορος, 1924.

Συλλογὴ Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Γνωρίζουμε πως  Παπαλουκάς δεν ασπάστηκε τα διδάγματα και τις απόψεις του φίλου του Φώτη 

Κόντογλου. Ακολούθησε τη δική του πορεία, κατακτώντας έτσι έναν ιδιότυπο προσωπικό τρόπο 

έκφρασης, συμφιλιωμένος με την παράδοση που πιστά ακολούθησε, μέσα από μια σύγχρονη 

εικαστική ματιά. Τον ενδιέφερε η δημιουργία, ενός νέου πλαστικού χώρου με την οικειοποίηση μιας 

οπτικής γλώσσας που έχει βασικό της στοιχείο το χρώμα και ορίζει την αισθητική του 

πραγματικότητα. Ο κόσμος του Παπαλουκά έχει δικούς του νόμους και ρυθμούς, όπως, για 

παράδειγμα, το γεγονός ότι δούλευε μόνο με τρία συμπληρωματικά χρώματα: κίτρινο, κόκκινο, μπλε, 

εκτός φυσικά από το λευκό. Χρησιμοποιούσε θα λέγαμε διαφορετικές βασικές κλίμακες χρωμάτων: 

την ιμπρεσιονιστική, κυρίως για την ύπαιθρο και την βυζαντινή.

Άγιον Όρος. Μονή Παντοκράτορος, 1923–1924.

Μελάνι και μολύβι σε χαρτί



Τα έργα με θέμα τον Άθω νοηματοδοτούν πολλαπλά τη σχέση του Παπαλουκά με τον ελληνικό χώρο, 

φυσικό και δομημένο. Το τοπίο του Αγίου Όρους με τη γεωμορφολογία του καθώς και τα μοναστήρια, οι 

σκήτες, τα κονάκια, τα κελλιά, οι αρσανάδες, με την περίπλοκη αρχιτεκτονική, τα χρώματα και το 

διάκοσμό τους προσφέρουν πολλές και ποικίλες προκλήσεις για το ζωγράφο. Αποτελούν το πεδίο όπου 

θα εφαρμόσει τις πλαστικές αναζητήσεις του σε ό,τι αφορά το φως, το χρώμα, τη φόρμα, την 

αρχιτεκτονική της σύνθεσης, τη δόμηση του ζωγραφικού χώρου, σύμφωνα με αρχές και διδάγματα των 

κινημάτων του μοντερνισμού του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. 

Παράλληλα, η συστηματική μελέτη της βυζαντινής τέχνης του επιτρέπει να διευρύνει τον ορίζοντα της 

προβληματικής του, να ασκήσει την όραση και τη σκέψη του, να μπολιάσει γόνιμα τον εικαστικό 

οπλισμό του από την ευρωπαϊκή μαθητεία του σε νεότερες τότε σχολές, δίνοντάς του εναύσματα, για να 

προσπελάσει, μέσα από άλλους δρόμους, ορισμένες αρχές της μοντέρνας τέχνης. 

Άγιον Όρος. Μονή 

Παντοκράτορος. 

Αρσανάς, 1923–1924

Μολύβι σε χαρτί



O Παπαλουκάς αποτυπώνει μορφὲς μοναχών ή σκηνές της καθημερινότητας. Δύο ομάδες τέτοιων 

σχεδίων αποτελούν τμήματα αναπαράστασης θρησκευτικής λιτανείας. 

Μοναχός, 1923-1924

Προσχέδιο για τo έργο Λιτανεία, 1923–1924. Κάρβουνο και μελάνι σε χαρτί



Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Άγιο Όρος δημιουργεί αντίγραφα και από τις τοιχογραφίες 

της Μονής Διονυσίου και, συγκεκριμένα, την Αποκαθήλωση και την Προδοσία, που είχε 

φιλοτεχνήσει ο ζωγράφος Τζώρτζης. Είχε επίσης δημιουργήσει αντίγραφα από μικρογραφίες της 

Μονής Παντοκράτορος και της Μονής Διονυσίου. Σε ιδιωτικές συλλογές σώζεται ένα σχέδιο σχεδόν 

ολοκληρωμένο και ένα με ελάχιστο χρώμα. 

Προσχέδιο για την Προδοσία, 1923–1924. 

Ἀντίγραφο τοιχογραφίας 17ου αἰώνα 

της Μονής Διονυσίου

Ὁ άγιος Γρηγόριος και κτίτωρ και η Ανάσταση 1923–1924.

Αντίγραφα χειρογράφου 11ου αἰώνα της Μονής Διονυσίου 

Τέμπερα σὲ χαρτί



Κατά την παραμονή του στον Άθω, ο Παπαλουκάς αντέγραψε πολλά έργα από τοιχογραφίες, από 

παραστάσεις, από εικονογραφημένα χειρόγραφα ή και από χρυσοκέντητα άμφια. Αξίζει να σημειωθεί 

πως στα μικρών διαστάσεων έργα, οι παραστάσεις αποδιδονται με σχηματικό τρόπο με έμφαση στη 

δισδιάστατη αναπαράσταση. Επηρεασμένος από αυτό τον τρόπο, ο Παπαλουκάς ζωγραφίζει τους 

είκοσι τέσσερις οίκους του Ακάθιστου Ύμνου, που πλέον βρίσκονται στο Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Για το έργο αυτό βασίζεται στις κεντημένες παραστάσεις που στολίζουν 

επιτραχήλιο του 16ου αιώνα, του αρχιερέα Δωροθέου, το οποίο σώζεται στη Μονή Σταυρονικήτα.

Μέρος του έργου με τίτλο «Ωράριο», που αρχικά περιλάμβανε 24 

παραστάσεις και χρονολογείται το 1924, 

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη



Κατάλογος της ατομικής έκθεσης του Παπαλουκά 

στη Θεσσαλονίκη, 1924. 

Το 1924 ο Παπαλουκάς πραγματοποιεί την πρώτη ατομική του 

έκθεση στο καφενείο του Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη  

παρουσιάζοντας δουλειά του από το Άγιο Όρος και την Αίγινα. 

Η έκθεση προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού, όπως προκύπτει 

από τα δημοσιεύματα της εποχής και του δίνεται η ευκαιρία να 

μιλήσει και ο ίδιος για την τέχνη του στην εφημερίδα

Εθνική Φωνή [1]:

«—Τι θα μᾶς παρουσιάσετε εἰς τὴν ἔκθεσίν σας, κ. Παπαλουκά;

—Θὰ παρουσιάσω μιὰν ἐργασία ἀπὸ τοπεῖα τῆς Αἴγινας καὶ

τοπεῖα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου ἐργάστηκα ἐπὶ ἕνα χρόνο. Ἀκόμα 

θὰ ἐκθέσω μιὰ συλλογὴ ἀπὸ Βυζαντινὸν διάκοσμον τοῦ 10–16ου 

αἰῶνος παρμένην ἀπὸ εὐχητάρια, ἀπὸ μινιατοῦρες χειρογράφων, 

χρυσοΰφαν-τα εἰκονίσματα καὶ τοιχογραφίες τῶν Μοναστηριῶν

τοῦ Ἄθω, μιὰ συλλογὴ ποὺ τὴν ἔκανα ἀποκλειστικὰ γιὰ μένα καὶ

τὶς μελέτες μου.

— Τί ἰδέαν ἔχετε γιὰ τὴ Βυζαντινὴ τέχνη καὶ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ

μπορεῖ νάχη πάνω στὸ μέλλον τῆς τέχνης μας;

— Ἡ Βυζαντινὴ τέχνη εἶναι μιὰ ἄρτια τέχνη ποὺ μπορεῖ νὰ σταθῆ

ἀμείωτα κοντὰ σὲ κάθε μεγάλη ἐποχή. Ἂν λάβουμε ὑπ’ ὄψι μας 

πόσα λίγα ξέρουμε γιὰ τὴ χρωματικὴ ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων, 

φαντάζεσθε πόσο ἡ μελέτη τῆς Βυζαντινῆς ζωγραφικῆς μπορεῖ νὰ

μᾶς βοηθήση εἰς τὸ νὰ συμπληρώσουμε σχετικὰ τὶς γνώσεις μας, 

ἀφοῦ αὐτὴ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τῆς 

ἀρχαίας. [...]»

[1] Διατηρήθηκε η ορθογραφία της εποχής



To 1925 ο Παπαλουκάς θα περάσει έξι 

μήνες στη Λέσβο, θα επισκεφτεί πολλά 

χωριά και θα φιλοτεχνήσει μια σειρά 

έργων από τοπία και λίγα πορτραίτα. 

Τα χρώματα που χρησιμοποιεί  είναι 

γαιώδη με έντονο και ζωηρό τόνο και 

εναλλάσσει τις φωτεινές και σκοτεινές 

αποχρώσεις με αφαιρετική διάθεση.

Δεξιὰ ο Σ. Παπαλουκὰς στην Αγιάσο. Λέσβος, 1.8.1925

Αρχείο Τόνιας Παπαλουκά

Αγιασιώτισσες, 1925. Συλλογή Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη



To διάστημα που μένει στη Λέσβο φιλοτεχνεί και μια σειρά από γυναίκες σε καθημερινές 

στιγμές όπως γυναίκες ντυμένες με λαγήνια, ντυμένες με παραδοσιακές στολές ή με σαλβάρι, 

όπως βλέπουμε στα άνω σχέδια. 

Μητέρα και παιδί. Μυτιλήνη, 1925. Μολύβι σε χαρτίΓυναίκες με λαγήνια, 1925. Μελάνι και μολύβι σε χαρτί



Πεύκα στη Σαλαμίνα, 1926. Συλλογὴ Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Το καλοκαίρι του 1926 ο Παπαλουκάς 

επισκέπτεται τη Σαλαμίνα και 

αποτυπώνει το τοπίο ξεφεύγοντας όμως 

από την στείρα απεικόνιση. Υποστηρίζει 

πως «η ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με 

τα υλικά της μέρη καὶ όχι μὲ τὸ θέμα».

Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του 

Πεντζίκη:

Ο Παπαλουκὰς [...] Εξετάζει τον τρόπο 

που βλέπει τὸ μάτι.[...]

Τo αντικείμενο αναλύεται στα στοιχεία 

που το αποτελούν. Ζώντας μέσα στο φως 

αλλοιώνεται, παραλλάσσει. Το φως είναι 

κύριος παράγων»



Ο Παπαλουκάς το 1927 παντρεύεται την Όλγα Ευαγγέλου και λίγο αργότερα 

γεννιέται η κόρη τους Μίνα.

Η Μίνα, 10.4.1930

Ο Σ. Παπαλουκάς και ο Δ. Πικιώνης

με τα παιδιά τους, περὶ τὸ 1930. 

Αρχείο Τόνιας Παπαλουκά



Αρχίζει να ασχολείται με την σκηνογραφία και δημιουργεί τα σκηνικά για τον «Βασιλικό» του 
Μάτεση στο Εθνικό Θέατρο. 

Επίσης εικονογραφεί με ξυλογραφίες το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σαίξπηρ σε διασκευή 

σε πεζό λόγο από τον Νίκο Βέμο και σε επιμέλεια του Στρατή Δούκα. Τα χαρακτικά αυτά 
δημοσιεύονται στο περιοδικό Φραγγέλιο.

Φύλλα τέχνης του Φραγκέλιου, ἀριθμ. 1, Αθήνα 1927, με ξυλογραφίες του Σπύρου 

Παπαλουκά. Αρχείο Φωκίωνα Ρὼκ /ΜΙΕΤ



Το 1927 ο Παπαλουκάς αναλαμβάνει την εικονογράφηση του Μητροπολιτικού ναού της Άμφισσας. 

Η κριτική επιτροπή, με μέλη όπως τον Παρθένη και τον Πικιώνη, αναφέρει για τους λόγους 

ανάθεσης αυτού του έργου σε εκείνον, λέγοντας πως ο Παπαλουκάς μέσα από μακριά και 

στοχαστική εργασία έχει φτάσει στην αφαίρεση και έχει συνειδητοποιήσει την πραγματική Βυζαντινή 

τέχνη ως «τέχνη». Τα μέλη της επιτροπής τονίζουν δε τον ενθουσιασμό τους που του ανέθεσαν το έργο 

και πιστεύουν πως το αποτέλεσμα θα αποτελέσει σταθμό στην τέχνη του τόπου και στην αναβίωση 

της παράδοσης. Δυστυχώς το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ μια που διακόπηκε η χρηματοδότηση του 

το 1931.  

Σύμφωνα με τον Γιώργο Γάτο, το έργο του Παπαλουκά δεν ανταποκρινόταν στα αισθητικά μέτρα και 

πρότυπα της εκκλησιαστικής εξουσίας. Η Γελένα Ιγκνιάτσοβιτς προσθέτει πως, παρόλο που ο 

Παπαλουκάς ακολουθεί τα ίδια καθιερωμένα βυζαντινά και μεταβυζαντινά πρότυπα, με τις 

αφαιρέσεις που κάνει δεν κολακεύει το κοινό και έτσι ξεχωρίζει από τους άλλους. 

Λεπτομέρειες απὸ τις τοιχογραφίες 

του μητροπολιτικού ναού της 

Άμφισσας. Φωτογραφία: Χάρης 

Τσάμπουρας. Απὸ το βιβλίο:Σπύρος 

Παπαλουκάς. Ο μητροπολιτικὸς ναὸς 

της Εὐαγγελίστριας στην Άμφισσα, 

Αθήνα, 

ΜΙΕΤ/ΑΣΚΤ, 2016.



Μελετώντας τις τοιχογραφίες αυτές, συμπεραίνουμε πως ο Παπαλουκάς ανήκει στους «προοδευτικούς» 

καλλιτέχνες της γενιάς του. Σύμφωνα με τον Α. Μιχελή «εφύσηξε νέα πνοή στη μεταβυζαντινή ζωγραφική 

παράδοση και ξεπέρασε την τυφλή αντιγραφή των βυζαντινών προτύπων». 

Είναι φανερό πως κατάφερε να προσεγγίσει την παράδοση, ενσωματώνοντας στοιχεία της στο έργο του 

μέσα από επεξεργασία, σε αντίθεση με άλλους «συντηρητικούς» καλλιτέχνες, οι οποίοι έμειναν πιστοί στο 

παλαιό ύφος, υποστηρίζοντας την αυτάρκεια της τέχνης του παρελθόντος.

Λεπτομέρειες απὸ τις τοιχογραφίες του 

μητροπολιτικού ναού της Άμφισσας. 

Φωτογραφία: Χάρης Τσάμπουρας. 

Απὸ το βιβλίο: Σπύρος Παπαλουκάς. Ο 

μητροπολιτικὸς ναὸς της Εὐαγγελίστριας στην 

Άμφισσα Αθήνα, ΜΙΕΤ/ΑΣΚΤ, 2016



Τη χρονιά 1933–34 επιμελείται το χρωματισμό της Μπλε Πολυκατοικίας, έργου του αρχιτέκτονα 

Κυριάκου Παναγιωτάκου, στην Αθήνα. Επιλέγει την τερακότα στη βάση και στο εσωτερικὸ των 

στηθαίων, το μπλε στους κύριους όγκους και το λευκὸ στα κουφώματα.

Η Μπλε Πολυκατοικία, φωτ. από το 

διαδίκτυο



Την περίοδο 1935–36 συμμετέχει στην 
εκδοτικὴ oμάδα του περιοδικού «Τὸ 3ο Μάτι» 
(1935–1937) μαζὶ με τον Στρατὴ Δούκα, ο 
οποίος διετέλεσε διευθυντὴς (τχ. 1–6), και τους 
επιμελητὲς Δημήτρη Πικιώνη (τχ. 1–12), Νίκο 
Χατζηκυριάκο-Γκίκα (τχ. 1–12), Σωκράτη 
Καραντινὸ (τχ. 1–12),ΜιχάληΘ. Τόμπρο (τχ. 2–
12), Τάκη Κ.Παπατζώνη (τχ.2–12) και Άγγελο 
Θεοδωρόπουλο (τχ. 2–12).

«Τὸ 3ο Μάτι» έχει χαρακτηριστεί 
πρωτοποριακὸ για τα δεδομένα της εποχής 
στην Ελλάδα.

Τo 3ο Μάτι, τχ. 1, Oκτώβριος 1935. Συλλογὴ ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ

Όπως διακήρυσσε το ίδιο το περιοδικό:

«Όταν πρόκειται για τέχνη, και γενικότερα, όταν 

πρόκειται να βγει κανεὶς απ’ το τετριμμένο, τους 

κοινοὺς τόπους της καθημερινής ζωής, 

χρειάζεται μια δυνατότερη, νέα, δραματικότερη 

ΟΡΑΣΗ. Χρειάζεται ένα ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ.»



Το 3ο Μάτι, τχ. 1, Oκτώβριος 1935. Συλλογὴ ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ

Αξίζει να επισημάνουμε πως η  μοναδικὴ φορὰ που κείμενο 

του Παπαλουκά εμφανίζεται στο περιοδικὸ είναι στο δεύτερο 

(διπλό) τεύχος του περιοδικοῦ, στο αφιέρωμα: «Τὸ Aττικὸ

τοπεῖο καὶ ἡ Ἀκρόπολις».

Στο κείμενο αυτό ο Παπαλουκάς αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το τοπίο είναι αντικείμενα σε διάφορες αποστάσεις, που

χαρακτηρίζονται με χρώματα, σε διάφορες πλοκές, 

οριζόντιες, κάθετες, διαγώνιες κ.τ.λ.

Το όραμά του είναι τόσο δυσκολότερο να το συλλάβουμε, 

όσο μεγαλύτερη είναι η πλοκή του.

{….}

Στο ελληνικὸ τοπίο υπάρχει μια καλή αναλογία, στο 

κόκκινο, στο κίτρινο, και στὸ μπλέ. Από τη συνάντηση των 

χρωμάτων παράγεται το άσπρο, που η ποσότητά του 

εξαρτάται απὸ την έντασή των.

Το όραμα του ελληνικού τοπίου εξελίσσεται, απλά, ήρεμα 

και καθαρά, με τρόπο που δε συναντάται πουθενά αλλού, 

ούτε στην Ανατολὴ ούτε στὴ Δύση -υπάρχουν υπερβολὲς στην 

πρώτη εις τα ζεστά, στη δεύτερη εις τα κρύα.»



To 1937 ο αρχιτέκτονας Πάτροκλος Καραντινός αναθέτει στον Παπαλουκά την εικονογράφηση 

της μεγάλης στοάς σχήματος Γ, σημείου εισόδου των επισκεπτών στη δυτική πλευρά του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. 

Σχέδιο για τη διακόσμηση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 1937–1938. 

Μελάνι σε διαφανές χαρτί



Για να μπορέσει να φιλοτεχνήσει το έργο που του ανατέθηκε για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου,

ο Παπαλουκάς ταξιδεύει συχνά στην Κρήτη και μελετά το βιβλίο του σερ Άρθουρ Έβανς «The palace 

of Minos» αλλά και παραστάσεις σε σφραγιδόλιθους και δαχτυλίδια. 

Ο Παπαλουκάς μελετά σε βάθος την τέχνη της κρητομυκηναϊκής περιόδου για να μπορέσει να 

καταθέσει τις δικές του εικονογραφικές προτάσεις.

Σχέδιο για τη διακόσμηση του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. 

Θεά των όφεων, 1937–1938

Σχέδιο για τη διακόσμηση του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. 

Ταυροκαθάψια, 1937–1938
Το βιβλίο του σερ Άρθουρ Έβανς 

«The palace of Minos»



Λεπτομέρειες απὸ τη μακέτα για την εικονογράφηση της δυτικής πλευράς του

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 1937. Συλλογὴ Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Όμως τελικά το έργο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και απομένουν μόνο κάποια προσχέδια του 

καλλιτέχνη. Σώζεται σε ιδιωτικό αρχείο η επιστολή που έστειλε ο Παπαλουκάς στον Κωνσταντίνο 

Παρθένη όπου αναφέρει το πώς αντιμετωπίστηκαν οι μελέτες του. 



Tα επόμενα χρόνια ο Παπαλουκάς συμμετέχει σε Πανελλήνιες Εκθέσεις, εργάζεται ως 

σκηνογράγος και φιλοτεχνεί και εξώφυλλα για το περιοδικό Νεολαία.

Η «Νεολαία», ἀρ. φύλλου 13/64 

30.12.1940 



To 1942 απορίπτεται η υποψήφιοτητά του στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβειο 

Πολυτεχνείο και την έδρα καταλαμβάνει ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Την ίδια χρονιά ο 

Παπαλουκάς διορίζεται έφορος της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών.

Συνεργάζεται επίσης με το Θέατρο Αθηνών του Κώστα Μπαστιά και σκηνογραφεί την όπερα Μποέμ, 

του Πουτσίνι, στο θέατρο Ολύμπια. Οι δύο υδατογραφίες που έχουν σωθεί είναι μακέτες του σκηνικού 

που αναπαριστούν έναν χώρο που θυμίζει εσωτερικό γαλλικού εργαστηρίου ζωγράφου σε σοφίτα. 

To 1943 διδάσκει ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Σχολή Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβειο  

Πολυτεχνείο.

Το πρόγραμμα της όπερας, 1942 

Συλλογὴ ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ
Μελέτη σκηνικού για την όπερα του Πουτσίνι Μποέμ, 1942



Ο Παπαλουκάς ασχολήθηκε και με τους κεντρικούς

ήρωες του Θερβάντες και φιλοτέχνησε τον «Δον 

Κιχώτη της Μάντσας» και τον «Σάντσο Πάντσο».

Ο Δὸν Κιχώτης της Μάντσας. 

Υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί

Σάντσος Πάντσος. Υδατογραφία και μολύβι σε χαρτί



Το 1944 φιλοτεχνεί το εξώφυλλο και το κόσμημα του πεζογραφήματος του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη.

Με τον Ν. Γ. Πεντζίκη γνωρίζεται από την εποχή που συνεργάζεται στο περιοδικό «Το 3ο Μάτι». 

Ο Παπαλουκάς φιλοτεχνεί για το εξώφυλλο του βιβλίου ένα σχέδιο με μια μορφή που κρατά άρπα και 

τρία άλογα που καλπάζουν.

Άλογα. Μελέτη για το εξώφυλλο και τη βινιέτα του βιβλίου.

Το εξώφυλλο του Ο πεθαμένος και η Ανάσταση,  

1944, με εικονογράφηση του Ν. Γ. Πεντζίκη

Χέρι με άρπα. Μελέτη εξώφυλλο και τη βινιέτα του βιβλίου.



Το 1946 συμμετέχει σε ομαδική έκθεση που παρουσιάζεται στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου και 

το 1947 στη Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης, στο Καϊρο της Αιγύπτου, και λίγο αργότερα στη 

Βασιλική Σουηδική Ακαδημία των Καλών Τεχνών.

Τo 1948 ο Παπαλουκάς επισκέπτεται την Πάρο και τα έργα που φιλοτεχνεί χαρακτηρίζονται από μια 

αφαιρετική διάθεση. Τα έργα αυτά φανερώνουν πως μελετά το φως και χρησιμοποιεί τεχνικές του 

νεοϊμπρεσιονισμού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει τη δική του προσωπική και διαφορετική ματιά. 

Πάρος, 1948. Μολύβι σε χαρτί



Αξίζει να παρατηρήσει κανείς το άνω σχέδιο το οποίο επίσης σχεδιάστηκε στην Πάρο και πιθανόν 

αναπαραστά φυτά και δέντρα με έναν εξαιρετικά αφηρημένο τρόπο. Ο Παπαλουκάς με τη χρήση 

μολυβιού δεν περιγράφει απλά την εικόνα αλλά σημειώνει τι θέλει να κάνει με το χρώμα όταν το 

σχέδιο εξελίσσεται στη συνέχεια στο αντίστοιχο έργο με λάδι.

Σύνθεση. Μολύβι και χρωματιστὰ μολύβια σε χαρτί



Δύο βάρκες στὴν Πάρο, 1948. 

Συλλογὴ Ἱδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη

Σύμφωνα με τα λόγια του Παπαλουκά: «Ζωγραφική {…} θα πει χρώμα. {…} Ο βασικός χαρακτήρας όλης 

της ζωγραφικής μου {…} είναι η προσήλωση στο αντικείμενο. Συγκεντρώνομαι σε αυτό με σκοπό να του 

αποσπάσω τα μυστικά του φωτισμού, του τόνου, του σχεδίου, του χρώματος {…}.»

Πάρος. Βάρκα, 1948



Κατάλογοι oμαδικών εκθέσεων: 

Πανελλήνια Έκθεση, Ζάππειο 1952. 16 Artistes Hellenes, Βελιγράδι 1954

Το 1948 κερδίζει μαζί με άλλους το δεύτερο βραβείο, στην πρώτη μεταπολεμική Πανελλήνια 

Καλλιτεχνική Έκθεση στο Ζάπειο Μέγαρο. 

Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1952-1954 ο Παπαλουκάς λαμβάνει μέρος σε σημαντικές εκθέσεις όπως 

στην Πανελλήνια Έκθεση του Ζαππείου το 1952, στην ομάδική έκθεση «Eleven Greek Artists» στην 

Γκαλερί Robertson στην Οττάβα του Καναδά το 1953 και στην ομαδική «16 Artistes Hellenes», στο 

Βελιγράδι το 1954.



Το διάστημα 1955-1956 ο Παπαλουκάς επισκέπτεται την Ύδρα και δημιουργεί και πάλι 

συνθέσεις όπου κυριαρχούν γρήγορες και κοφτές πινελιές που ζωντανεύουν το έργο και του 

δίνουν ένταση. 

Βάρκες. Ύδρα 1956Ύδρα. 1955–1956. Μολύβι και λάδι σὲ πανί



Το 1956 ο Παπαλουκάς εκλέγεται 

καθηγητής στο Β΄εργαστήριο Ζωγραφικής 

της ΑΣΚΤ. Ο Γιάννης Μόραλης ξεχωρίζει 

την εργασία του Παπαλουκά και αναφέρει 

τα ακόλουθα:

«…Ο Παπαλουκάς…είναι μεθοδικός, 

αναλυτικός, και ερευνητικός, πράγμα που 

τοτ επιτρέπει να θίγει και να λύει, αρκετά 

συχνά, επιτυχώς ορισμένα ζωγραφικά 

προβλήματα. Διά τον λόγον αυτόν πιστεύω 

ότι εκ των έκ υποψηφίων ο καταλληλότερος 

να καθεξει την έδραν του β΄εργαστηρίου 

ζωγραφικής είναι ο Παπαλουκάς»

Δυστυχώς η θητεία του διήρκησε για έναν 

μόνο χρόνο μια που το 1957 έφυγε από τη 

ζωή.

Αυτοπροσωπογραφία, 1950–1955



Οι μαρτυρίες των μαθητών του δείχνουν πόσο άφησε το 

στίγμα του.

Eνδεικτικά τα λόγια του Δημήτρη Μυταρά το 1976:

«Νομίζω ότι απὸ τους ζωγράφους της γενιάς του ο 

Παπαλουκὰς είναι ο πλέον «διδακτικὸς» με την έννοια του 

δασκάλου που στο έργο του κωδικοποιούνται μια σειρά 

απὸ συμπεράσματα. {…}

Τα έργα του Παπαλουκά μου δίνουν την εντύπωση της

πολύτιμης πέτρας που μένει αναλλοίωτη, διατηρώντας την 

λάμψη της σ’ όλους τους καιρούς. Το μάθημά του πηγαίνει

πέρα απὸ μια απλή τεχνικὴ και γι’ αυτὸ είναι πολὺ λίγο

εφαρμόσιμο χωρὶς τὸ δικό του πάθος. Δεν προτείνει τρόπο 

ζωγραφικής αλλὰ την ερευνά σε βάθος. Είναι το στοιχείο 

νομίζω που τον κάνει κάθε στιγμὴ επίκαιρο.»

Είναι εξαιρετικά δε συγκινητικός ο τρόπος που τον 

αποχαιρετά τον φίλο του ο Στρατής Δούκας:

«Μεγάλε διδάσκαλε! Η ζωή σου, η συγκεντρωμένη, 

θαρρείς, σ’ εκείνο το εξαίσιο μάτι, έσβησε. Μα η δόξα του 

τεχνίτη, συντροφευμένη με τη μνήμη του ανθρώπου, θα 

μείνει αιώνια»
Ο Σπύρος Παπαλουκὰς 

και οΣτρατὴς Δούκας

στὸ Άγιο Όρος, 1923.

Συλλογὴ ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ
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