
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ

1983 Ἐθνικὴ Πινακοθήκη, Ἀθήνα

1976 Γκαλερὶ White Elephant, Ἀθήνα

Athenaeum, Βιέννη

1974 Γκαλερὶ Rotonda, Ἀθήνα

1973 Πανελλήνια, Ἀθήνα

1962 Στέγη Γραμμάτων καὶ Καλῶν Τεχνῶν, Ἀθήνα

1961 Πανελλήνια, Ἀθήνα

1957 IV Μπιεννάλε Ἀλεξανδρείας

1955 III Μπιεννάλε Ἀλεξανδρείας

1954 Παναιγυπτιακὴ Ἔκθεση, Κάιρο

1953 II Μπιεννάλε Ἀλεξανδρείας

«Αἴγυπτος - Εὐρώπη», Κάιρο

Salons τοῦ «Atelier», Ἀλεξάνδρεια

1951 Salons τοῦ «Atelier», Ἀλεξάνδρεια

1949 Πνευματικὴ Ἑστία Ἑλλήνων Ἀλεξανδρείας

Salons τοῦ «Atelier», Ἀλεξάνδρεια

1948 Πνευματικὴ Ἑστία Ἑλλήνων Ἀλεξανδρείας

1947 Salons τοῦ «Atelier», Ἀλεξάνδρεια

ΑΤΟΜΙΚΕΣ

1996 Ἵδρυμα Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, Ἀλεξάνδρεια

“Cairo - Berlin”, Art Gallery, Κάιρο

1985 «Καβάφεια», Ἀλεξάνδρεια

1981 Ἑλληνο-Ἀμερικανικὴ Ἕνωση, Ἀθήνα

1980 Γκαλερὶ Helliggejst, Κοπεγχάγη

1978 Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο, Ἀθήνα

1975 Γκαλερὶ Ἄρσα, Θεσσαλονίκη

Αἴθουσα Λεβέντη 3, Ἀθήνα

1960 Galeries Nationales, Ἀλεξάνδρεια

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ
Ἀλεξάνδρεια 1918 - Ἀθήνα 2007

Ὁ Γιάννης Μαγκανάρης γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου τὸ 1918. Φοίτησε
στὸ Ἀβερώφειο Γυμνάσιο καὶ τὸ Γαλλικὸ Λύκειο. Στὴν Ἀθήνα ἦρθε τὸ 1938, προκειμέ-
νου νὰ σπουδάσει στὴν ΑΣΚΤ, κοντὰ στοὺς Κωνσταντίνο Παρθένη, Γιάννη Κεφαλληνό,
Ζαχαρία Παπαντωνίου καὶ Παντελὴ Πρεβελάκη. Μελέτησε, ἐπιπλέον, σκηνογραφία μὲ
τὸν Κλέαρχο Κλώνη καὶ τὸν Σπύρο Παπαλουκά, ἀσκούμενος στὸ Ἐθνικὸ Θέατρο καὶ τὴ
Λυρικὴ Σκηνή. Ἐπίσης, ἀσχολήθηκε μὲ τὴ χαρακτική, τὴ γλυπτικὴ καὶ τὴ διακόσμηση.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παραμονῆς του στὴν Αθήνα, ἵδρυσε μαζὶ μὲ ἄλλους Ἀλεξαν-
δρινοὺς τὸν Σύλλογο Ἑλλήνων Φοιτητῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ συμμετεῖχε στὴν Ἐθνικὴ Ἀντί-
σταση.

Τὸ 1947 ἐπέστρεψε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Συνδέθηκε στενὰ μὲ τὸν Στρατὴ Τσίρκα, σύ-
χναζε στὰ ἀτελιὲ τῶν ζωγράφων Ἀριστομένη Ἀγγελόπουλου, Δημήτρη Λίτσα καὶ Μίκη
Ματσάκη καὶ συνέβαλε ἐνεργὰ στὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῆς Πνευματικῆς Ἑστίας
Ἑλλήνων Ἀλεξανδρείας.

Δίδαξε Τέχνη καὶ Ζωγραφικὴ στὸ Ἑλληνικὸ γυμνάσιο καὶ τὸ Γαλλικὸ Λύκειο μέχρι τὸ
1962, ὁπότε καὶ ἐπανῆλθε ὁριστικὰ στὴν Ἑλλάδα.

Στὴν Ἀθήνα δίδαξε γιὰ εἴκοσι χρόνια τὸ μάθημα τῆς Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς σὲ πολλὲς
ἰδιωτικὲς σχολές, καθὼς καὶ στὸ Ἑλληνο-Γαλλικὸ Λύκειο. Ὁ τρόπος τῆς διδασκαλίας του
καὶ ἡ εὐρεία ἀνταπόκριση τῶν μαθητῶν του ἀποτέλεσαν γιὰ τὸν ἴδιο τὰ ἐργαλεῖα γιὰ τὴν
περαιτέρω ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας στοὺς νέους.

Ὁ Γιάννης Μαγκανάρης συμμετεῖχε γιὰ πολλὰ χρόνια στὰ Καβάφεια ὡς ἐκπρόσωπος
γιὰ τὶς εἰκαστικὲς τέχνες στὴν Ἑλλάδα, μαζὶ μὲ τὸν Ἄρη Γαρουφαλὴ γιὰ τὰ μουσικὰ ζη-
τήματα καὶ τὸν Ἄγγελο Βλάχο γιὰ τὴ λογοτεχνία. Ἔχει κάνει πολλὲς ὁμιλίες γιὰ θέματα
ποὺ ἀφοροῦν τὴν τέχνη ἐν γένει, τὸν Βὰν Γκόγκ, τὸν Στρατὴ Τσίρκα, τὴν κυκλαδικὴ τέ-
χνη, καὶ μετέφρασε στὴν ἑλληνικὴ τὸ ἔργο Les Cathédrales de France τοῦ Auguste Ro-
din. Ἦταν μέλος στὴ Διεθνὴ Ἐπιτροπὴ Στρατῆ Τσίρκα.

Ἔργα του βρίσκονται σὲ ἰδιωτικὲς συλλογὲς σὲ εὐρωπαϊκὲς χῶρες, στὴν Αἴγυπτο, τὶς
ΗΠΑ καὶ τὸ Σουδάν. Ἐπίσης, στὸ Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης καὶ τὸ Δημαρχεῖο Ἀλεξαν-
δρείας, στὸ Γαλλικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν καὶ στὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ὑπῆρξε
πρωτοπόρος στὴ χρήση σύγχρονων ὑλικῶν (ἀλουμίνιο, λάκες, ρητίνες, κρύσταλλοι) γιὰ
τὴ δημιουργία διακοσμητικῶν πανό, πετυχαίνοντας πολλὲς εὑρεσιτεχνίες.

Κριτικὲς γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν προσωπικότητά του ἔχουν δημοσιευτεῖ στὸν ἑλληνόφω-
νο καὶ ξενόγλωσσο τύπο, στὴν Ελλάδα καὶ διεθνῶς (1949-1981).

Σύμφωνα μὲ χειρόγραφη μαρτυρία τοῦ ἴδιου, «γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἀλε-
ξάνδρεια τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη καὶ τοῦ Στρατῆ Τσίρκα. …». Ἡ ζωγραφική του «πέ-
ρασε ποικίλες φάσεις ἀξονισμένες σὲ μιὰ κάποια κλασικότητα, ὅπου ἰσορροποῦνται ἡ
ὁριζοντιότητα τοῦ αἰγυπτιακοῦ τοπίου, ἡ μεσογειακὴ φωτεινότητα, ἡ ἑλληνικὴ σαφήνεια
καὶ ἡ γήινη πλαστικότητα».ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΓΚΑΝΑΡΗΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΜΙΕΤ / ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ
Α Γ Ι Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 2 0 Κ Α Ι Μ Ε Ν Α Ν Δ Ρ Ο Υ

2 4 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ – 1 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 0 9

Ὧρες λειτουργίας: Τρίτη ἕως Κυριακὴ 10 π.μ.-2 μ.μ.
Τρίτη, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ 6-8 μ.μ.

www.miet.gr

Ἑνός λεπτοῦ σιγή, 1978-80. Λάδι σὲ καμβά, 113 x194 ἑκ.
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Πέτρες, νερὰ καὶ σύννεφα εἶναι γιὰ τὸ Μαγκανάρη τὰ κεφαλαῖα ἑνὸς κώδικα, ποὺ κα-
ταγράφει τὴν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πάνω στὴ γῆ, σημεῖα φυγῆς καὶ στήριξης σὲ μιὰ προ-
οπτική ποὺ διαρκῶς ἀλλάζει μὲ τὴν παρέμβαση τῆς τέταρτης διάστασης: τοῦ χρόνου.
Αὐτὸς καταργεῖ τὰ περιγράμματα, σβήνει τὶς λεπτομέρειες, στραγγίζει ἁπαλαίνοντας τὸ
χρῶμα. Μὲ τὴν ὁριζόντια κίνηση μιᾶς πλατιᾶς, ἀλλὰ διάφανης πινελιᾶς, ἀπὸ ἀχνὸ κι
ἀσκητικὸ στὴ λιτότητά του χρῶμα, ὑποβάλλεται ὁ χρόνος, ποὺ κομματιάζει τὸ χῶρο σ’
ἐπίπεδα τάσεων καὶ τόνων συμπληρωματικῶν. Στὴν πάλη χρόνου καὶ χώρου τὸ ἀντικεί-
μενο ἐπιζεῖ, πέτρα, νερὸ ἢ σύννεφο, συμπυκνώνοντας τὰ δυὸ στοιχεῖα σὲ δραματικὴ
ἀνθρώπινη στιγμή. Τὰ μαῦρα καὶ ἁδρὰ περιγράμματα στοὺς πίνακές του ἄλλοτε, τώρα
ἔχουν καταργηθεῖ. Ἕνα ἄσπρο φόντο, ἕνα στυγερό χάος καλύπτει ὅσα κομμάτια τοῦ πί-
νακα δὲν καταλαμβάνει τὸ ἀντικείμενο-στιγμή, γιὰ νὰ σημαίνει τὴν παρουσία τοῦ ἀέναου,
ποὺ μέσα του ἀναπλάθεται ἀδιάκοπα ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία.

Κάποτε, στοιχεῖα τοῦ μαύρου ἐκείνου περιγράμματος, ἀχνὲς τώρα μονοκοντυλιὲς ἀραμπέ-
σκου, πάλλονται σὲ συμπλέγματα σωμάτων, σὲ ρίγη ἐπιφάνειας νερῶν, σ’ ἀναδιπλώματα συν-
νέφων. Ὅταν ὅμως τὸ παρὸν γίνεται ἐπιτακτικό, ὅπως στὸ μεγάλο πίνακα τῆς Κύπρου, τὸ
μαῦρο συσσωρεύεται στὸ καρβουνιασμένο δέντρο, στὸν μαῦρο ἥλιο-βόμβα, στὸν καπνιασμέ-
νο ἀσπρότοιχο. Καί, φυσικά, ὅταν οἱ ὄγκοι φαίνονται ἀνολοκλήρωτοι, δὲν εἶναι ἄνθρωποι ποὺ
γίνονται πέτρες· εἶναι πέτρες ποὺ γίνονται ἄνθρωποι. Μιὰ σύγχρονη προϊστορία.

1.1.1975

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟυ ΣΤΡΑΤΗ ΤΣΙΡΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟυ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ ΤΟ 1975

«Γι’ Ἀλεξανδρινὸ γράφει Ἀλεξανδρινός». Ἡ ἰδιότητά μου αὐτὴ δικαιολογεῖ κάπως τὴν τόλ-
μη νὰ παρουσιάσω μὲ λίγα λόγια τὸν Γιάννη Μαγκανάρη καὶ τὴ ζωγραφική του. Ὅταν,
ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση καὶ τὰ Δεκεμβριανά, γύρισε στὴν Αἴγυπτο, αὐτὸς ὁ τόσο
νέος καλλιτέχνης ἔδειχνε μιὰ ἐκπληκτικὴ αὐτοσυγκράτηση, μιὰ σπάνια ἠρεμία. Τὴν ἐξή-
γηση τὴ βρήκαμε μόλις ἔκαμε τὴν πρώτη του ἔκθεση. Ὁ μεγάλος δάσκαλός του, ὁ Παρ-
θένης, ποὺ κατὰ σύμπτωση εἶχε κι ἐκεῖνος γεννηθεῖ στὴν Ἀλεξάνδρεια, πολλὰ τοῦ εἶχε μά-
θει μὲ τὸ ἔργο καὶ τὸ παράδειγμά του.

Στὴν νέα του ἐργασία, ὕστερα ἀπὸ τριάντα περίπου χρόνια, ὐπάρχουν πάντα τὰ δι-
δάγματα τοῦ Παρθένη: ταλέντο σημαίνει πάνω ἀπ’ ὅλα ἦθος δημιουργικό· λιτὸ ὑλικό,
ὑψηλὲς ἰδέες· προσήλωση στὸ πνεῦμα καὶ φυσικὸ περιβάλλον τῆς Ἑλλάδας. Τώρα ὅμως
ὁ Μαγκανάρης ἔχει φτάσει σὲ μιὰ δική του, προσωπικὴ ἀντίληψη τῆς ζωγραφικῆς. Πέρα-
σε βέβαια πρῶτα ἀπὸ πολλὲς δοκιμασίες, ἀλλὰ τὴ ζωή, ὅπως κι ὁ δάσκαλός του, δὲν τὴ
φοβήθηκε· τὴν προκάλεσε καὶ τὴν πάλαιψε. Φοβήθηκε ὅμως τὴν Τέχνη. Ἐμπρὸς στὴν ἀτέ-
λειωτη παρέλαση ρευμάτων καὶ Σχολῶν στάθηκε ὅλος δέος καὶ προσοχή. Ὠφελήθηκε ἀπ’
ὅλα, δὲν ἀκολούθησε κανένα. Αὐτὴ ἡ φωτεινὴ λιτότητα, ἡ γαλήνια ἰσορρόπηση τοῦ δρα-
ματικοῦ, εἶναι δικές του κατακτήσεις ἀπὸ τότε ποὺ ἀκόνιζε τὰ ἠθικὰ καὶ πνευματικά του
ὅπλα πάνω στοὺς ἀντίξοους βράχους τῆς πραγματικότητας.

Κύπρος: ἡ διχοτόμηση, 1974.
Λάδι σὲ καμβά, 200 x320 ἑκ.Περίσκεψη, 1974-80. Λάδι σὲ καμβά, 65 x80 ἑκ.

Ἀγνάντεμα Ι, 1978-80. Λάδι σὲ καμβά, 65 x80 ἑκ.

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡυΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΔΙΟΝyΣΗΣ ΚΑψAΛΗΣ, OΛΓΑ ΔΡΟΣΙΝΟυ, IΩAΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟυ

ΤΕΧΝΙΚΗ υΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΑΡIΑ AΛΕΞIΟυ – EΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΣυΝΤHΡΗΣΗΣ ΧAΡΤΙΝΟυ yΛΙΚΟυ ΜΙΕΤ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ υΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΞΕΝΗ ΓΡΑΤΣΑ, ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΤΡΑ, ΕυΓΕΝΙΑ ψΙΜΑΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΟυ

ΠΛΑΙΣΙΑ - ΚΟΡΝΙΖΕΣ

ΝIΚΟΣ ΣΔΡAΛΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

EΘΝΙΚH AΣΦΑΛΙΣΤΙΚH

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΦΕυΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟυ Α.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΤΣΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕυΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΟΦIΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣIΟυ-BAΣΙΛΑΚΟυ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΡΕΜΜυΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤυΠΩΝ

GRApHICON – A. & Ν. ΚυΡΙΑΚίΔΗΣ Ο.Ε.

�

ΕΚΔΟΣΗ ΛΕυΚΩΜΑΤΟΣ –ΚΑΤΑΛΟΓΟυ

ΑΝΑΠΛΟυΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟυ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡυΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΡΩΓΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟυ, MICHῈLE BROyER – ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ

υΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣυΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓυΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣυΜΒΟυΛΟΣ & ΣυΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΟυ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΤΣΑΝΗ

Ἔρωτας καὶ θάνατος, 1975. Λάδι σὲ καμβά, 80 x100 ἑκ.
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