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Μιχάλης Αρφαράς



«ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ

ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, 

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.»

Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη
Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ.

Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την
Ελλάδα, γεµάτη ΣΚΙΕΣ σε όλη την
ιστορική διαδροµή της, επηρέασε βαθιά
την καλλιτεχνική του έκφραση. Τα
χρόνια της δικτατορίας, η ζωή στη
Γερµανία, η επιστροφή στην πατρίδα
σηµαδεύτηκαν από την παρουσία της
ΣΚΙΑΣ.

Έτσι, ο πρωτaγωνιστικός ρόλος της
ΣΚΙΑΣ και η φαντασία του τον ώθησαν
στη δηµιουργία εικόνων χωρίς πάντα
την ύπαρξη µιας λογικής εξήγησης.



Όσο για την ελληνικότητα που οι ειδικοί διαβλέπουν στο
έργο του, ο ίδιος την αποδίδει στα φορµαλιστικά στοιχεία
(τη µη ρεαλιστική κλίµακα απόδοσης της
πραγµατικότητας), στην απουσία της τρίτης διάστασης, 
στην απουσία της απεικόνισης της φύσης και στον
πρωταγωνιστικό ρόλο του προσώπου-συµβόλου.

Προτιµά αντί να ερµηνεύει την κάθε εικόνα που
δηµιουργεί, να εξηγεί τις πολιτιστικές εµπειρίες του, που
τον οδήγησαν σε κάθε έργο. Πιστεύει πως επηρεάστηκε
βαθιά από τη βυζαντινή αγιογραφία, όπου τα έργα
έχουν το δικό τους φως και µέσα από αυτό επιβάλλονται
στο θεατή, σε αντίθεση µε τη δυτική τεχνοτροπία. 

Στο συγκεκριµένο χαρακτικό εµφανίζεται το θρησκευτικό
στοιχείο της εικόνας δίπλα στο σύµβολο του δράκου. Ο
δράκος παραπέµπει στη φωτιά και στο φόβο των θεών
ότι ο άνθρωπος θα την αποκτήσει, µια σαφής αναφορά
στο µύθο του Προµηθέα.



Η τεχνοτροπία των χαρακτών Τάσσου
και Βάσως Κατράκη και η έντονη
αλήθεια των έργων τους, το θέατρο
σκιών, ο ασπρόµαυρος ελληνικός
κινηµατογράφος και τα σχολικά
αναγνωστικά έπαιξαν το δικό τους ρόλο
και συµπλήρωσαν τις επιρροές του.



Ο Μιχάλης Αρφαράς υπηρετεί την
αλχηµεία της χαρακτικής µε
έµπνευση, πείρα και επιµονή
θέλοντας να µοιραστεί µε το θεατή τη
µαγεία και το µυστήριό της. Μέσα
από τις διαφορετικές µορφές
χαρακτικής, τη Λιθογραφία, τη
Μεταξοτυπία, τη Ξυλογραφία, τη
Βαθυτυπία και την Επιπεδογραφία, 
δηµιουργεί έργα µοναδικά, που είναι
σχεδόν αδύνατο να ξαναγίνουν. 

Πολλές φορές επεξεργάζεται τα
κακέκτυπα και τα δοκίµια ενός
χαρακτικού και αυτά γίνονται
αφορµή για τη γέννηση ενός
ζωγραφικού έργου όπως το
εικονιζόµενο. Χωρίς να έχουν καµία
σχέση µε το χαρακτικό από το οποίο
προήλθαν ζωγραφικά, αυτά έργα µε
τη σειρά τους γίνονται αφορµή για
καινούργιες χαρακτικές συνθέσεις.



Η ΜΑΣΚΑ

Η ΜΑΣΚΑ είναι ένα από τα αρχέγονα
σύµβολα που ο Αρφαράς σχολιάζει µέσα
στο έργο του.
Η ΜΑΣΚΑ φιλοξενεί τη «θεότητα» και το
πρόσωπο που τη φοράει αποκτά τις
ιδιότητές της. Στον αρχαίο κόσµο οι ιερείς τις
φορούσαν κατά την εκτέλεση των τελετών, 
ενώ στο θέατρο η ενσάρκωση της θεότητας
βοηθούσε τον ποιητή να καθοδηγήσει τους
θεατές. 
Αργότερα η ΜΑΣΚΑ αντιµετωπίστηκε µε
καχυποψία και διώχθηκε αλλά παραµένει σε
διάφορα έθιµα και παραδόσεις.



Ο Αρφαράς θεωρεί ότι η τέχνη
αρχίζει εκεί που σταµατά η
λογική. Ο τρόπος που έχει
επιλέξει για να εκφράζεται είναι
µέσα από την εναλλαγή της
ζωγραφικής µε τη χαρακτική
και των διαφορετικών τεχνικών
της. Οι εναλλαγές αυτές είναι
σε αλληλεπίδραση µε την
ενασχόλησή του µε τον
πειραµατικό κινηµατογράφο.



Η ΜΑΝΑ ΓΗ

Ένα από τα σηµαντικότερα σύµβολα στα έργα του Αρφαρά είναι η
ΜΑΝΑ-ΓΗ. Η Μητέρα-Φύση, σαν Μεγάλη Θεά, σαν ∆ήµητρα, σαν
Αφροδίτη, σαν λαβύρινθος, τον απασχολεί πολύ, µια που µας γεννάει
και µας παίρνει, χαρίζοντας τη ζωή και το τέλος της.

Το απεικονιζόµενο έργο είναι αποτέλεσµα ζωγραφικής, κολάζ και
ντεκολάζ και απεικονίζει τη γέννηση ενός «αγγέλου» προτού κάνει την
πορεία του και ξαναβρεθεί µέσα της.



Το σύµβολο της ΜΑΝΑΣ-ΓΗΣ απεικονίζεται στο έργο του µε πολλές
µορφές:

-Σαν τη σελήνη.

- Σαν ένα φίδι που πετάει, που αφήνει το κέλυφός του για να
ξαναγεννηθεί σαν την ίδια τη φύση κάθε άνοιξη.

-Σαν ειδώλιο που βρέθηκε σε ανασκαφή στο Μεξικό ή σαν την
µορφή σε τοιχογραφία προϊστορικού σπηλαίου.



Η ΨΥΧΗ - ΤΑ ΠΤΗΝΑ

Ένα ακόµα σύµβολο που έχει απασχολήσει τον
Αρφαρά είναι το αρχαϊκό πτηνόµορφο που συµβολίζει
την ψυχή, σε διάφορες ιστορικές περιόδους και
θρησκείες:

- Στην ινδοευρωπαϊκή πίστη οι ψυχές γίνονται πτηνά.

- Στα ρωµαϊκά χρόνια, οι αυτοκράτορες γίνονται θεοί µε
τη µορφή αετού.

- Στην αρχαία Αίγυπτο, η ψυχή του φαραώ ταξιδεύει µε
τον Ώρο, το γεράκι του ήλιου.



-Οι σαµάνοι πίστευαν ότι µπορούσαν
να µεταµορφωθούν σε πτηνά.

-Το πτηνό-ψυχή, που διέφυγε από το
κaµµένο σώµα, εµφανίζεται στην
αιγυπτιακή µυθολογία µε το όνοµα
Φοίνιξ και συνήθως µε τη µορφή του
πτηνού της φωτιάς. Τόσο στη Φοινίκη
όσο και στην αρχαία Αίγυπτο, ο
βασιλιάς καιγόταν για να
απελευθερωθεί το πνεύµα του µέσα
από την τέφρα και να πάρει τη µορφή
πτηνού µε το όνοµα Φοίνιξ.

-Οι ψυχές των αγίων πετούν πάνω σε
λευκά περιστέρια στα χριστιανικά
χρόνια.

Ο Αρφαράς εµπνέεται από όλους
αυτούς τους µύθους και φιλοξενεί τα
σύµβολά τους στα έργα του. Μέσα
από τη µεταµόρφωση του ανθρώπου
σε πτηνό διαπραγµατεύεται την ιδέα
της αναγέννησης



ΤΟ ΓΚΡΟΤΕΣΚΟ

Άλλο ένα στοιχείο που απαντάται στα έργα του
Αρφαρά είναι τα «ΓΚΡΟΤΕΣΚΑ». Πρόκειται για
απεικονίσεις από ζωόµορφες θεότητες, µάσκες, 
γοργόνες, θεότητες µε µορφή ερπετών και χθόνιων
θεών που συναντιούνται σε προϊστορικά ιερά
σπήλαια και στη συνέχεια σαν διακοσµητικά
στοιχεία σε χριστιανικούς ναούς.

Στα µεσαιωνικά χρόνια όπου ο άνθρωπος έχει πια
αποµακρυνθεί από τη φύση, αντιµετωπίζει τα
«ΓΚΡΟΤΕΣΚΑ» και τα τέρατα σαν σκοτεινές δυνάµεις
του κακού.

Με το πέρασµα του χρόνου παραµένουν στις
εκκλησίες σαν αποτρόπαιες απεικονίσεις του κακού
και τοποθετούνται σταδιακά σε εξωτερικούς
χώρους µια που το φως καταστρέφει τη δύναµή
τους. 

Σηµαντικό ρόλο διατηρούν σαν σύµβολα µυστικών
συντεχνιών και έτσι διασώζονται µέχρι τις µέρες µας.

Για το συγκεκριµένο χαρακτικό και τη δηµιουργία
του φορέµατος του «ΓΚΡΟΤΕΣΚΟΥ», η τεχνική της
µεταξοτυπίας τον βοήθησε να αποδώσει τη µεγάλη
και έντονα χρωµατική επιφάνεια.



ΤΟ ΑΛΜΑ

Ο Μιχάλης Αρφαράς θεωρεί την χαρακτική σαν
«µια καλλιτεχνική έκφραση στην οποία
συµµετέχουν το πνεύµα και το χέρι, η έµπνευση
και η µαστοριά». Στην πιο παραδοσιακή µορφή
της ο δηµιουργός επιλέγει µια ιδέα την οποία
σχεδιάζει πάνω στην επιφάνεια που θα γίνει η
µήτρα του συγκεκριµένου έργου. Στη συνέχεια
τη χαράζει, τη µελανώνει και πιέζει πάνω της το
χαρτί για να πάρει ένα αυθεντικό χαρακτικό. Η
τεχνολογία και οι διάφορες τεχνικές επηρέασαν
πολύ τη διαδικασία αυτή, αλλά τίποτα δεν
µπορεί να αντικαταστήσει τον δηµιουργό και
την έµπνευσή του.

Ο Αρφαράς πιστεύει ότι οι συγκυρίες της
σηµερινής εποχής µπορούν να βοηθήσουν
στην αναγέννησή της χαρακτικής και γενικά
στην επιστροφή του κόσµου στην αληθινή
τέχνη.

Η ζωή στη χώρα των σκιών, η ενατένιση του
κύκλου της ζωής, η αναγέννηση, οι
συµβολισµοί και οι ιστορίες χιλιάδων χρόνων
που κρύβουν µέσα τους και η αποτύπωσή τους
στο έργο του συνυπάρχουν µε την ελπίδα για
το µέλλον και το άλµα στη ζωή…
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