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ζωγράφος τοῦ χρώματος ἢ ἀλλιῶς κολορίστας αἰσθάνεται ὁ ἴδιος, καὶ ἡ δουλειά του εἶναι
εὐρύτερα γνωστὴ ἀπὸ τὴν ἱκανότητά του νὰ διεγείρει τὴν ἀντίληψή μας γιὰ τὸν ἐξωτερικὸ
κόσμο. τὸ κατορθώνει δὲ ἀπεικονίζοντας αὐτὸν τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τὶς χρωματικὲς ἐντάσεις
καὶ τὶς διαβαθμίσεις οἱ ὁποῖες καθορίζουν τὶς φόρμες καὶ τὰ μορφολογικὰ στοιχεῖα στὶς
συνθέσεις του. Ὡστόσο, τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Δημοσθένης Κοκκινίδης ἔχει ἀφήσει στὴν ἄκρη
τὰ πινέλα του. «Δέν ζωγραφίζω πιὰ γιατὶ ὅ,τι εἶχα νὰ πῶ τὸ εἶπα καὶ δὲν θέλω ἡ ζωγραφική
μου νὰ ἐπαναλαμβάνεται σὲ σημεῖο κορεσμοῦ ἢ πλήξης. προτιμῶ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα νὰ δείχνω
μόνο τὸ παρελθὸν» λέει ὁ ἴδιος. Ἴσως αὐτὸς νὰ εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἀποφάσισε τώρα, καὶ ὄχι
νωρίτερα, νὰ ἀνοίξει ὅλα τὰ χαρτιά του καὶ νὰ ἐκθέσει τὰ σχέδια ποὺ μέχρι σήμερα εἶχε πα-
ρουσιάσει ἀποσπασματικά, ὡς τεκμήρια συνοδευτικὰ τῆς ζωγραφικῆς του.

Ἡ ἰδέα γιὰ μιὰ ἔκθεση μὲ τὰ σχέδια τοῦ Δημοσθένη Κοκκινίδη κυοφορεῖται ἀπὸ τὸ 2014.
Ὁ ἴδιος εἶχε κάνει μιὰ ἀρχικὴ ἐπιλογὴ 150 σχεδίων, ὡστόσο ἐπέτρεψε νὰ ἀναζητηθοῦν καὶ
ἄλλα, σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ ἐργαστηρίου του. Ἡ ἔρευνα ἀπέδωσε καρπούς: μέχρι σήμερα
ἔχουν βρεθεῖ καὶ καταγραφεῖ περὶ τὰ 2.500 σχέδια. Ἔτσι, παράλληλα μὲ τὴν προετοιμασία
τῆς ἔκθεσης, ξεκίνησε καὶ τὸ ἐγχείρημα τῆς συνολικῆς καταγραφῆς τοῦ ἔργου του, καθὼς
καὶ ἡ συγκρότηση τοῦ ἀρχείου του ἀπὸ τὸ ΜΙΕτ. Συγκεντρώθηκαν ἔγγραφα, φωτογραφίες
καὶ δημοσιεύματα ποὺ παρέχουν σημαντικὲς πληροφορίες, καὶ προσφέρουν μιὰ κατὰ τὸ δυ-
νατὸν πληρέστερη εἰκόνα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του.

Ἡ ἀφήγηση ἔχει προκύψει ἀπὸ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση καὶ τὴν ἐπεξεργασία μιᾶς σειρᾶς
βιντεοσκοπήσεων ποὺ πραγματοποιήθηκαν κατὰ τὴν ἔρευνα στὸ ἐργαστήριό του. Βλέπον-
τας παλαιότερα ἔργα του ὕστερα ἀπὸ χρόνια, ὁ Κοκκινίδης τὰ ἀνακαλύπτει ἐκ νέου καὶ τὰ
σχολιάζει, μιλᾶ γιὰ τοὺς δασκάλους του καὶ τὶς πηγὲς τῆς ἔμπνευσής του, καὶ ἡ μνήμη του
κυριολεκτικὰ κατακλύζεται ἀπὸ πρόσωπα καὶ γεγονότα ἐκείνου τοῦ καιροῦ.

Κ. φ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΜΟΡφΩτΙΚΟ ΙΔΡυΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ τΡΑπΕζΗΣ

Διονύσης Καψάλης, Ὄλγα Δροσινοῦ, Ἰωάννα Μαντζαβίνου

ΕπΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Διονύσης Καψάλης, Κωνσταντίνος φιολάκης

τΕΧΝΙΚΗ υπΟΣτΗΡΙΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Μαρία Ἀλεξίου – Ἐργαστήριο Συντήρησης
Χάρτινου Ὑλικοῦ ΜΙΕτ

πΛΕΞΙΓΚΛΑΣ: Μίλτος τσάφας

πΛΑΙΣΙΑ ΕΡΓΩΝ: Νίκος Σδράλης

ΑΣφΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ: Ἐθνικὴ Ἀσφαλιστικὴ

ΜΕτΑφΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡτΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Ὀρφεύς Βεινόγλου Α.Ε.

ΕΚπΑΙΔΕυτΙΚΑ πΡΟΓΡΑΜΜΑτΑ: Σοφία πελοποννησίου-Βασιλάκου– ΜΙΕτ

ΕΡΕυΝΑ ΚΑΙ τΕΚΜΗΡΙΩΣΗ: Κωνσταντίνος φιολάκης, Βάλια Γιαλιᾶ

ΕπΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, τυπΟΓΡΑφΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: Μαργαρίτα Κρεμμυδᾶ

φΩτΟΓΡΑφΗΣΗ ΕΡΓΩΝ: Ἰωάννα Μωραΐτη

πΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝτυπΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ: Graphicon – A. & Ν. Κυριακίδης Ο.Ε.

Μάνα μὲ παιδί, 1960–1961. Μελάνι σὲ χαρτί, 35 x 25 ἑκ. • Γυναίκα μπροστὰ στὸ παράθυρο, 1958. Μελάνι σὲ χαρτί, 28,7 x 21,5
ἑκ. • Μάνα μὲ παιδί, 1961. Μελάνι σὲ χαρτί, 35 x 25 ἑκ. • Γυναίκα μπροστὰ σὲ τοῖχο, 1959–1961. Μελάνι σὲ χαρτί, 35 x 25 ἑκ. Ἐξώφυλλο: Ἐπίσκεψη, 1971. Σινικὴ μελάνη σὲ χαρτί, 35,2 x 44,2 ἑκ.
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ΑπΟ τΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣτΙΣ ΣπΟυΔΕΣ

ζωγραφίζω ἀπὸ τὸ σχολεῖο, ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ∆ηµοτικοῦ. τὸ ’41, µὲ τὴ µεγάλη πείνα,
σταµάτησα καὶ νὰ ζωγραφίζω. τὸ ’45 εἶχα ξαναπιάσει τὴ ζωγραφική, πιὸ συστηµατικά.

Ὅταν µπῆκα στὴν ΑΣΚτ εἶχα δάσκαλο τὸν Μόραλη στὸ προκαταρκτικό. Ὁ Μόραλης εἶχε
ἐκλεγεῖ στὴ Σχολὴ τέσσερα πέντε χρόνια νωρίτερα. τὸ προκαταρκτικὸ ἦταν προπαρα-
σκευαστικὴ τάξη στὴν ὁποία ἔπρεπε νὰ πᾶς ἕναν χρόνο, τὴν παρακολουθοῦσα, καὶ ὅταν
πῆγα στὸν στρατὸ ἔπαιρνα ἄδεια γιὰ νὰ πηγαίνω νὰ κάνω σχέδια στὸ γυµνὸ νυκτός, καὶ γιὰ
νὰ προετοιµάζοµαι γιὰ τὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις στὰ ἐργαστήρια. Καὶ ἔδωσα ἐξετάσεις τὸ ’54,
καὶ µπῆκα στὰ ἐργαστήρια.

Στὰ πρῶτα χρόνια τῶν σπουδῶν, προσπάθησα νὰ καταλάβω τί εἶναι τὸ σχέδιο µὲ
κάρβουνο. Κάναµε µόνο πορτραῖτα γιατὶ θὰ δίναµε ἐξετάσεις µόνο σὲ πορτραῖτο. ∆ηλαδὴ
πόζαρε κάποιος καὶ τὸν σχεδιάζαµε, γιατὶ µετὰ τὸ προκαταρκτικὸ εἶχες δικαίωµα νὰ δώσεις
ἐξετάσεις γιὰ νὰ µπεῖς στὰ ἐργαστήρια. Στὴ ζωγραφικὴ ὑπῆρχαν δύο ἐργαστήρια, τὸ ἕνα τὸ
ἔκανε ὁ Γεωργιάδης καὶ τὸ ἄλλο ἤτανε τοῦ Μόραλη ποὺ τὸ παρέλαβε τὸ ’52 ἢ τὸ ’53. Ἐν τῶ
µεταξὺ ἔκανα στὸν στρατὸ δεκαοχτὼ µῆνες καὶ ξαναπῆγα στὴ Σχολή. Γι᾽αὐτὸ χρειάστηκα
ἕξι χρόνια γιὰ νὰ πάρω πτυχίο, ’52 µὲ ’58.

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Στὸ προτελευταῖο ἔτος τῆς Σχολῆς (1957), πῆγα καὶ βρῆκα τὸν Γκίκα τὴν ὥρα ποὺ δίδα-
σκε καὶ τὸν παρακάλεσα νὰ µὲ δεχτεῖ νὰ παρακολουθήσω τὰ µαθήµατά του. Μὲ δέχτηκε καὶ
ἐπὶ ἕνα ἑξάµηνο παρακολουθοῦσα τὴ διδασκαλία του καὶ µπορῶ νὰ ἔχω ἄποψη. τὸν
θυµᾶµαι πάντα ὅταν ἔµπαινε στὸν αὐλόγυρο ἀπὸ τὴ µεγάλη πόρτα κοµψοντυµένος µὲ τὸ
καπέλο του καὶ πάντα στὴν ὥρα του. Ἐνῶ συνεχίζαµε τὸ διάλειµµα ἐµεῖς, ἔµπαινε ὁ Γκίκας
γιὰ νὰ πάει νὰ κάνει τὸ µάθηµά του. Ἦταν ἡ ἐποχὴ ποὺ ἔκανε τὶς χαράξεις, καὶ ἐπιµελητής
του ἦταν τότε ὁ φατοῦρος ... Μοῦ ἔδωσε λοιπὸν ὁ Γκίκας νὰ κάνω τὶς χαράξεις σὲ ἕναν
Ἐσταυρωµένο τοῦ Γκρέκο. Ὅταν τελειώσαµε τόλµησα καὶ πῆγα καὶ τὸν ρώτησα, τοῦ λέω
αὐτὰ ἔκανα ἀλλὰ δὲν καταλαβαίνω γιατί: ἔχει ὁ ζωγράφος αὐτὴ τὴ διαισθητικὴ ἢ ὑπεραι-
σθητικὴ ἰδιότητα νὰ περάσει ἀπὸ τὴν αἴσθηση στὸν µαθηµατικὸ τύπο; Ἤ εἶναι κάτι ποὺ γίνε-
ται ἀπὸ τὴ φύση τῆς τέχνης τῆς ἴδιας; Καὶ ἑποµένως καὶ νὰ τὸ βροῦµε δὲν ἔχει σηµασία; ...
Ἤτανε σπουδαῖος, ἀλλὰ ἐµένα δὲν µοῦ ταίριαζε ἡ διδασκαλία του.

Στὸ ἐργαστήριο τοῦ Κεφαλληνοῦ δὲν πῆγα γιατὶ δὲν ἄφηνε ζωγράφους νὰ µποῦν στὸ
ἐργαστήριό του. Κανέναν. Ἀπαγορευόταν νὰ µπεῖς στὸ ἐργαστήριο χαρακτικῆς τοῦ Κε-
φαλληνοῦ ἂν δὲν ἤσουν µαθητής του. Ὅµως τὸν ἔβλεπα στὸ γυµνὸ νυκτός, ἔκανε τὶς πα-
ρατηρήσεις του, κι ἐγὼ παρακολουθοῦσα τί λέει καὶ τί κάνει, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ συµπέρανα ποιὸ
ἦταν τὸ κεντρικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κεφαλληνοῦ στὸ σχέδιο. Κάνω λοιπὸν µιὰ σύγκριση µεταξὺ
Κεφαλληνοῦ καὶ Γκίκα, οἱ καµπύλες εἶναι ὁ Κεφαλληνὸς καὶ οἱ εὐθεῖες ὁ Γκίκας, ὁ Μόρα-
λης εἶναι πάνω καὶ ἀπὸ τοὺς δυό. Ὁ Μόραλης εἶχε κατανοήσει τὸν µοντερνισµό, ὁ Γκίκας
ἔλεγε δὲν µπορεῖς νὰ τραβήξεις µιὰ καµπύλη, γιατὶ ἡ καµπύλη ὁρίζεται ἀπὸ µικρὲς εὐθεῖες
τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ βρεῖς ὥστε µετὰ νὰ µὴν κάνεις λάθος στὴν καµπύλη, ἐνῶ ὁ Κεφαλ-
ληνὸς ἔλεγε θὰ τὴν τραβᾶς κατευθείαν. Ἄλλος κόσµος ὁ ἕνας, ἄλλος ὁ ἄλλος. Ἐκεῖ
φαινόταν ἡ διαφορὰ τοῦ Γκίκα, δίδασκε εὐθεῖες καὶ γραµµές, πολὺ αὐστηρὸς σὲ ἕνα πα-
ραστατικὸ σχέδιο, ἀλλὰ χωρὶς κανόνα τύπου Μόραλη. Ὁ Μόραλης ἀντιθέτως ἔλεγε ὅτι οἱ
εὐθεῖες δηµιουργοῦν ὅλους τοὺς σχηµατισµούς, τρίγωνα, τετράγωνα, παραλληλόγραµµα,
ὀρθογώνια κ.λπ. Καὶ αὐτὰ σὰν µορφὲς ἀντιπαρατίθενται στὰ καµπυλόγραµµα ποὺ εἶναι ὁ
πλοῦτος τῶν σηµείων τῆς σχεδίασης, τὰ σηµεῖα εἶναι εὐθεῖες µικρὲς καὶ µεγάλες ποὺ γεν-
νοῦν σχήµατα, µικρὲς καὶ µεγάλες καµπύλες µέχρι καὶ τελεῖες, εἶναι οἱ ὀµφαλοὶ ποὺ ἔκανε
ὁ Μόραλης στὰ γυµνά του. Ὅ,τι διδάσκει ὑπάρχει στὸ ἔργο του ... Μεγάλος σχεδιαστικὸς
πλοῦτος. Ὅσοι κατάλαβαν τὴ διδασκαλία τοῦ Μόραλη µποροῦσαν νὰ κάνουν ζωγραφική.

Μὲ τὸν παπαλουκὰ ἦρθα σὲ πλήρη διαφωνία γιατὶ εἶχα προηγούµενο τὴ διδασκαλία τοῦ
Μόραλη ἕναν χρόνο ... Στὸν ἑνάµιση χρόνο ὅµως πέθανε ὁ παπαλουκὰς καὶ µᾶς παρέλαβε
ὁ Μόραλης πάλι.

Ἐκεῖ εἶναι ποὺ σχεδίαζα µονογραµµικὰ µὲ κάρβουνο. Θυµᾶµαι ἕνα περιστατικὸ ποὺ µὲ
εἶχε βάλει σὲ σκέψεις. Κάναµε ἕνα ἡµίγυµνο, καὶ τὸ εἶχα σχεδιάσει ἀρκετὰ πιστό. Ἕνα ἡµίγυµνο
γυναικεῖο καὶ ἤτανε ἀποφασισµένο, χωρὶς τόνους, χωρὶς κολπάκια ἄλλα ἡ γραµµή του. τὸ εἶδε
ὁ Μόραλης, δὲν ἔκανε καµία διόρθωση, καὶ µοῦ λέει «Καὶ µετὰ ἀπ’ αὐτό, τί γίνεται;». ∆ὲν
κατάλαβα τί γίνεται «µετὰ ἀπ’ αὐτό». Μετὰ ἀπ’ αὐτὸ ἐννοοῦσε τώρα πιὰ τί ἄλλο µπορεῖς νὰ
κάνεις πάνω σ’ αὐτὸ τὸ σχέδιο γιὰ νὰ ἀποκτήσει µιὰ προσωπικότητα τὸ σχέδιο τὸ ἴδιο. ∆ὲν τὸ

κατάλαβα. Καὶ τοῦ τό ’πα, µοῦ λέει «δὲν πειράζει, συνέχισε». Μὲ ἀπασχόλησε πάντως, κι ἄρχισε
τὸ ἐρώτηµα τί τὸ θέλουµε τὸ σχέδιο, τί κάνει τὸ σχέδιο. ∆ὲν µποροῦσα νὰ βρῶ ἀπάντηση σὲ
αὐτό, τὴν ἀπάντηση νοµίζω τὴν βρῆκα λίγα χρόνια ἀργότερα, ὅταν ἔφυγα ἀπὸ τὴ σχολή.

ΣΧΕΔΙΑζΟΝτΑΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑ

Ἀπὸ ἕνα σηµεῖο καὶ πέρα, µετὰ τὸ 1960, ἀρχίζω καὶ σχεδιάζω µὲ τὸ χρῶµα, ἐπεµβαίνω
ἀπευθείας µὲ ἕναν γενικὸ σχηµατισµὸ προσχεδιασµένο, ἀλλὰ ὄχι µὲ ἀκρίβεια τοῦ τί θὰ εἶναι
ὁ τελικὸς πίνακας, καὶ σχεδιάζω οὐσιαστικὰ µὲ τὸ χρῶµα, χωρὶς προετοιµασία τῆς σύνθε-
σης ἐκ τῶν προτέρων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΡΙτ ΙΚΗ

Θεωροῦσα ὅτι ἡ δουλειά µου ἔπρεπε νὰ περιέχει κοινωνικὴ κριτική. Ἦταν ζήτηµα ἰδεο-
λογίας. φυσικὰ ἤµουν ἐναντίον τοῦ σοσιαλιστικοῦ ρεαλισµοῦ, λίγο πολὺ τὸν ξέραµε, τὸν
εἶχα γνωρίσει ἀπὸ τὴ δουλειὰ τοῦ Σεµερτζίδη καὶ πολλῶν ἄλλων, ὅπως τοῦ φέρτη. τότε πι-
στεύαµε ὅτι ὁ ζωγράφος πρέπει νὰ ἀσκεῖ κριτικὴ στὰ κοινωνικὰ προβλήµατα, νὰ τὰ
προβάλλει καὶ νὰ τὰ ἀναδεικνύει, κι αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ µὲ κράτησε σχεδὸν τὴ µισὴ ζωή µου.
πάντα κριτικὴ ἀσκοῦσα, εἴτε κοινωνικὴ εἴτε πολιτική, καὶ ὅταν ἔκανα τὶς «Συνοικίες», καὶ
ὅταν ἔκανα τὸ «Βιετνάµ», καὶ ὅταν ἔκανα τὴ «Χούντα»· τὴν ἀπεκδύθηκα κάποια στιγµὴ τὸ
’80, δηλαδὴ ὅταν ἤµουν 50 χρονῶν ἐγκατέλειψα τὴν κοινωνικὴ κριτική. Εἶχα ἀσχοληθεῖ καὶ
µὲ τὸ παραπάνω µὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήµατα, εἶχα ἀπογοητευτεῖ καὶ µὲ τὴ µεταπολίτευση,
καὶ γύρισα στὸν ἑαυτό µου µὲ τὶς «Θάλασσες», ἐπὶ παραδείγµατι. Οἱ «∆ιαµαρτυρίες»
κρατᾶνε µέχρι τὸ ’81 ποὺ βγαίνει ὁ παπανδρέου καὶ κεῖ τελειώνω µὲ τὴν κοινωνικὴ κριτική.

Δ. Κ.

Ὄρθιο γυμνό, 1952-1957
Κάρβουνο σὲ χαρτί, 50 x 35 ἑκ.

Μοντέλο στὴν ΑΣΚτ, 1956
Κάρβουνο σὲ χαρτί, 50 x 35 ἑκ. προσόψεις μαγαζιῶν, 1955. τέμπερα σὲ χαρτόνι, 35 x 50 ἑκ.

Χασάπης, 1956
τέμπερα σὲ χαρτόνι, 23 x 17,55 ἑκ.

Ἐργάτης, 1953
τέμπερα σὲ χαρτί, 31 x 16 ἑκ.

φόρος τιμῆς στὴ Βάσω Κατράκη, 1969
Κόλλα σὲ καμβά, 112 x 112 ἑκ.

Μελέτη γιὰ τὸ ἔργο φόρος τιμῆς στὴ Βάσω Κατράκη, 1969
Μαρκαδόροι σὲ χαρτόνι, 14,3 x 16,4 ἑκ.

21η Ἀπριλίου τοῦ 6̓7, 1967–1968
Κόλλα σὲ χάρντμπορντ, 55 x 55 ἑκ.

Συνταγματάρχες (λεπτομέρεια), 1967–1968
Μολύβι σὲ χαρτί, 17,7 x 25,4 ἑκ.
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