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O Δημήτρης Α. Φατούρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1928. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),
απ’όπου αποφοίτησε το 1952. Από το 1945 έως το 1947 μαθήτευσε κοντά στον ζωγράφο Παναγιώτη Μάρθα. Από το 1953 έως το
1959 ήταν επιμελητής στο ΕΜΠ, στον Δημήτρη Πικιώνη και στον Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα. Την περίοδο 1959–1996
ήταν καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και από το 1983 έως το 1988
διετέλεσε πρύτανης. Από το 1996 είναι ομότιμος καθηγητής, και το 2014 αναγορεύεται επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Τo 1966–1967 ήταν Visiting Fellow στο Πανεπιστήμιο Yale, έχει δώσει πολλές διαλέξεις και έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της
Ευρώπης, της Αμερικής και αλλού.
Το ζωγραφικό του έργο, έως το 1966 που διακόπτεται, έχει παρουσιαστεί στην Ελλάδα σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις (Αθήνα
1957, Ύδρα 1962), καθώς και σε ομαδικές στο Παρίσι, στη Ρώμη, στη Φλωρεντία και αλλού.
Έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιβλία του για την τέχνη και την αρχιτεκτονική και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα
περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και λεξικά. Το αρχιτεκτονικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και σε άλλες
εκδόσεις και έχει παρουσιαστεί σε ντοκιμαντέρ, στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα λόγια του Δημήτρη Φατούρου «και η ζωγραφική είναι μια μέθοδος αναγνώρισης του κόσμου».
Και συνεχίζει: «εκείνη η εικοσαετία, 1946-1966, ήταν μια άσκηση με ζωγραφικούς όρους που συναντούσε την αρχιτεκτονική.
Η ηδονή της αναζήτησης έθετε συνεχώς ερωτήματα για τους συντελεστές, τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσεται το
αρχιτεκτονικό έργο, τις γνωσιολογικές διαδικασίες, λύσεις του αρχιτεκτονικού προβλήματος. Η «ποιητική» και όχι οι ορισμοί είχαν
προτεραιότητα. Έπρεπε λοιπόν να συγκεντρωθώ με επιμονή σε αυτές τις αναζητήσεις»
« …Βγαίνοντας απ' τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες, νέες προθέσεις, η τέχνη απόχτησε μια νέα
δυναμική προκειμένου να μιλήσει για το τι συμβαίνει και να συζητήσει ποιητικά (απ' το ποιείν)» συμπληρώνει.

Τοπίο,1951-1955

Η έκθεση «Εικαστική δίοδος – Αρχείο 1966» είναι μια γνωριμία με το ζωγραφικό έργο του Δημήτρη Φατούρου, ένα
έργο που αρχίζει να διαμορφώνεται στο τέλος της δεκαετίας του ’40, αναπτύσσεται δυναμικά και με διάφορες μορφές
τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, για να διακοπεί συνειδητά το 1966. Διατρέχοντας το εικαστικό έργο του διαπιστώνουμε
την επιθυμία διάσωσης ενός γεγονότος, μιας ιδέας, μιας εμπειρίας που επιθυμεί να μείνει στη μνήμη.
Τα έργα από αυτό το αρχείο διακρίνονται από έναν πλουραλισμό που αντικατοπτρίζει τις πολλές πλευρές της
προσωπικότητας του Δημήτρη Φατούρου, την ενασχόλησή του πέρα από την αρχιτεκτονική και την
πανεπιστημιακή αναζήτηση, με την τεχνοκριτική, την επιμέλεια εκθέσεων και την ποίηση.

Από τα μαθητικά και σπουδαστικά έργα
της περιόδου 1941-1950

Τοπίο, 1958-1959

Ο Δημήτρης Φατούρος υπήρξε ένας από τους σημαντικούς καλλιτέχνες της γενιάς του, στην οποία ανήκουν,
μεταξύ άλλων, ο Βαλέριος Καλούτσης, ο Νίκος Κεσσανλής, ο Βλάσης Κανιάρης, ο Δημήτρης Κοντός.
Αντιπαραβάλλοντας σήμερα την εικαστική παραγωγή αυτών των καλλιτεχνών βλέπουμε ότι έχουμε να
κάνουμε με συνοδοιπόρους, που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και βιώματα και μάλιστα προκύπτουν
χρήσιμα, σημαντικά συμπεράσματα για την εξέλιξη της αφαιρετικής ζωγραφικής στην Ελλάδα, αλλά και για την
απόφασή τους να προχωρήσουν σε μια πιο εννοιολογική προσέγγιση του χώρου.

Χωρίς τίτλο, 1963

Χωρίς τίτλο,1960
Λάδι σε χάρντμπορντ

Σύμφωνα με τα λόγια του επιμελητή Χριστόφορου Μαρίνου, ένα σχέδιο που δημιουργεί στα 13 του χρόνια ο
Δημήτρης Φατούρος μπορεί να θεωρηθεί η απαρχή της συγκεκριμένης έκθεσης «Εικαστική δίοδος».
Πρόκειται για το «Χιονισμένο Τοπίον» του 1941, ένα λιτό σχέδιο που πάνω από τον τίτλο του γράφει τη λέξη
«κατασκευή» προοίμιο ίσως της «κατασκευαστικής λογικής στον τρόπο που ο Φατούρος εικονογραφεί και της
σχέσης του με την αρχιτεκτονική». Παρατηρεί κανείς πως ο ουρανός είναι άχρωμος και ξεχωρίζουν πάνω από όλα
τα πέντε κυπαρίσσια ενώ στη βάση της πλαγιάς ένας κοίλος σχηματισμός θυμίζει αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Χιονισμένον τοπίον, 1941

Στο κάτω μέρος του σχεδίου, στα δεξιά, διαβάζουμε «Αθήναι, 27.12.1941». Από την ημερομηνία και μόνο
καταλαβαίνουμε, όπως λέει ο Χριστόφορος Μαρίνος, πως μια σύγχρονη τραγωδία τελείται σε αυτή τη
θεατρική σκηνή και ο Φατούρος είναι ένας από τους θεατές του δράματος που μόλις ξεκίνησε, ήταν ο
δύσκολος χειμώνας του 1941–1942.
Ο Δημήτρης Φατούρος –εκείνη την εποχή- είναι μαθητής στο 8ο Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών στην πλατεία
Κολιάτσου.
Το «Χιονισμένον τοπίον» είναι το παλαιότερο σχέδιο –το μόνο από την περίοδο της κατοχής που υπάρχει
στο αρχείο του.

Λεπτομέρειες από το Χιονισμένον τοπίον,1941

Η ενασχόληση του Δημήτρη Φατούρου με τη ζωγραφική συμπίπτει με την Απελευθέρωση της Αθήνας το 1944.
Τον επόμενο χρόνο αρχίζει φροντιστήριο σχεδίου με τον αρχιτέκτονα και ζωγράφο Τάκη Μάρθα, ο οποίος τον μυεί
στο χρώμα και στις μεταμορφώσεις του αντικειμένου από το φως και τη σκιά.
Τα δύο χρόνια που εργάστηκε δίπλα του ήταν το «βάπτισμα» του Φατούρου στη ζωγραφική.
Από τα σχέδια που βρίσκονται στο αρχείο του, φαίνεται πως από το 1945 ξεκινά να σχεδιάζει πορτρέτα, τοπία και
σπίτια στην Αθήνα και στην Αττική, αντιγράφει με κάρβουνο νεκρές φύσεις, με σινική μελάνη ποιμενικά θέματα,
όπως έναν τσοπάνη, έναν ανεμόμυλο και ένα παραθαλάσσιο τοπίο αντίστοιχα.

Βοσκός, 1945

Ανεμόμυλος, 1945

Τοπίο, 1945

Στις 24 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους θα σκιτσάρει με μολύβι ένα κοιμητήριο που μοιάζει να βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.
Ο τίτλος του είναι «Γαλήνη_ και η μπόρα φτάνει». Όπως και στο «Χιονισμένον τοπίον» του ’41, ξεχωρίζουν πέντε κυπαρίσσια,
ενώ ο ουρανός πρωταγωνιστεί, είναι αυτός που φέρνει την ξαφνική μπόρα, διαταράσσοντας τη γαλήνη των
νεκρών. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς πως ο Φατούρος εμπνεύστηκε την ιδέα για το συγκεκριμένο τοπίο από το ποίημα «το
παραθαλάσσιον νεκροταφείον» του Πωλ Βαλερύ, το έργο του οποίου ήταν αρκετά διαδεδομένο εκείνη την εποχή.
Ίσως όμως να είχε επηρεαστεί από τον συμβολιστή Λάμπρο Πορφύρα, που ήταν επίσης εξαιρετικά δημοφιλής.

«Γαλήνη… και η μπόρα φτάνει», 1945

Εκείνη την εποχή ο Φατούρος είναι 17 χρονών και διαβάζει με πάθος λογοτεχνία, Ντοστογιέφσκι, Στάινμπεκ,Τουργκιένιεφ και
συγκλονίζεται από το «Η ιστορία ενός αιχμαλώτου»[1] του Στρατή Δούκα. Τα διαβάσματά του τον επηρεάζουν στον τρόπο που
βλέπει τον κόσμο γύρω του και τους συμπατριώτες του που βιώνουν μια καταστροφική εμφύλια διαμάχη. Μέσα από τη
λογοτεχνία προσπαθεί να βρει στήριγμα και αρχές του ‘46 μεταφράζει στα ελληνικά για προσωπική του ευχαρίστηση το ποίημα
«Ένας νεαρός άνθρωπος» του Ελληνογάλλου ποιητή Αντρέ Σενιέ έναν από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους των
νεοκλασικιστών, με ενεργό ρόλο στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης [2] που εκτελέστηκε στη γκιλοτίνα κατά τη διάρκεια της
Γαλλικής Επανάστασης.

Ο Αντρέ Σενιέ

[1] Έργο φιλειρηνικό και βαθιά αντιπολεμικό, η Ιστορία ενός αιχμαλώτου αντιμετωπίζει —τον πόλεμο όχι στην επική, ηρωική του διάσταση, αλλά ως
βασικό υπεύθυνο της απώλειας χιλιάδων ατόμων και του εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Παράλληλα, αναδεικνύει κάτι βαθύτερο και πιο
ουσιαστικό, την παγκόσμια συναδέλφωση, πρόθεση την οποία άλλωστε ο συγγραφέας δηλώνει στην προμετωπίδα: «Αφιερώνεται στα κοινά μαρτύρια
των λαών».

•

[2] Ο Αντρέ Σενιέ ((1762-1794), Γάλλος ποιητής, άσκησε πολιτική και μάχιμη δημοσιογραφία στα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης, υιοθέτησε

μετριοπαθή πολιτική στάση και επιτέθηκε στους ακραίους, τόσο στους αντιδραστικούς της μοναρχικής πτέρυγας όσο και στους υπέρμαχους της
επαναστατικής τρομοκρατίας. Έχοντας επίγνωση ότι η στάση του αυτή τον εξέθετε σε κινδύνους, το έπραττε ωθούμενος από την αίσθηση της ηθικής
συνέπειας και ακεραιότητας, η οποία αποτέλεσε και το βασικό θέμα της ποίησής του. Σ’ ένα δοκίμιό του, που δημοσιεύθηκε ως φυλλάδιο τον Απρίλιο του
1791, λέει ο Αντρέ Σενιέ: «…Ο ενάρετος και ελεύθερος άνθρωπος, ο αληθινός πολίτης, δεν λέει παρά την αλήθεια, την λέει πάντοτε, μη αποβλέποντας να
γίνει αξιόλογος στα μάτια των ανθρώπων παρά με την ακατάβλητη σταθερότητά του να υποστηρίζει ό,τι είναι καλό και δίκαιο, και μισεί, κατατρέχει την
τυραννία, όπου κι αν τη βρίσκει…». Τον Μάρτιο του 1794 συνελήφθη, φυλακίστηκε και τέσσερεις μήνες αργότερα, οδηγήθηκε στη λαιμητόμο, δύο μόλις
ημέρες πριν από την πτώση του Ροβεσπιέρου .

Την τραυματική εμφυλιακή εποχή, ο Φατούρος αναζητά «μικρές σχισμές φωτός και ελπίδας», αναζητά την οικειότητα.
Αποτυπώνει μορφές συγγενικών του προσώπων, κάνει εξορμήσεις στην Αττική, περιδιαβαίνει στην Πλάκα και, σκιτσάρει
«κοινούς» ανθρώπους που συναντά.
Τον Οκτώβριο του 1947, ο Φατούρος κάνει ένα σχέδιο με τον τίτλο «ο ίλιγγος της χαράς» υποδηλώνοντας ίσως μια αλλαγή
στην ψυχική του διάθεση, είναι πλέον σπουδαστής στην Ανωτάτη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Από τα σπουδαστικά έργα 1948-1952

Τα πρώτα χρόνια των σπουδών γνωρίζει την «Έρημη Χώρα» του Τ.Σ. Έλιοτ, το έργο της γενιάς του ’30 και μέσω
του Πικιώνη και του Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα το περιοδικό «Τρίτο μάτι».
Το 1950 θα σκιτσάρει την αυτοπροσωπογραφία του με ένα ασυνήθιστο τρόπο: «Ένας ξαπλωμένος νεαρός, ίσως σε
εκδρομή στην εξοχή, κοιτάζει ανέμελα τον ουρανό». Είναι ένα σχέδιο που δείχνει τον Φατούρο να ατενίζει το μέλλον
με αποφασιστικότητα, δείχνει πως το χέρι του έχει πια απελευθερωθεί, οι γραμμές είναι αβίαστες.

Χωρίς τίτλο, 1950

Η ποίηση του Ρεμπώ θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στο έργο του Φατούρου. Και φυσικά τον απασχολούν οι ανθρώπινες
σχέσεις, ο έρωτας και τα δεινά του. Χαρακτηριστικό ένα σκίτσο με τίτλο «Η φυγή που ξεσκίζει την καρδιά», το οποίο, όπως εξηγεί
ο Χριστόφορος Μαρίνος, φαίνεται να αναπαριστά τον ίδιο σε νεαρή ηλικία.
Πρόκειται για ένα σχέδιο επηρεασμένο και από την σκέψη του Ρεμπώ (άλλωστε είναι γραμμένο το όνομά του με λατινικούς
χαρακτήρες: Rimbaud ) που απασχολεί τον Φατούρο. Στο σχέδιο αυτό βλέπουμε τον νεαρό άντρα να έχει το χέρι στην καρδιά
και το κεφάλι στο νερό, κάτι που φανερώνει την υπαρξιακή μελαγχολία που διαπνέει την ποίηση του καταραμένου ποιητή. Την
εικόνα πλαισιώνουν ένα κιονόκρανο, και ένας κρίνος που αναπαριστά τον ήλιο. Στο βάθος ένα καραβάκι και δίπλα στο νέο
άνδρα σκίτσα παιδικά, καραβάκια και άγκυρες.
Μια καρικατούρα της Αφροδίτης σε βάση για τοτέμ, κοιτάζει τον νέο άνδρα και ίσως να συμβολίζει την «φυγή» αλλά και την
«ευτυχία».

«Η φυγή που ξεσχίζει την καρδιά. Rimbaud»,1950

Λίγους μήνες, τον Ιούνιο του 1950, προτού φύγει για να εργαστεί ως εργοδηγός στο υφυπουργείο Ανοικοδόμησης
στην Κοζάνη, θα κάνει μια σειρά από σχέδια που απεικονίζουν ερωτευμένα ζευγάρια στις αμμουδιές, καπηλειά,
καράβια, ναυτικούς, ανδρικά πρόσωπα αλλά και τοπία βγαλμένα σαν από παραμύθι, από μια Ελλάδα λίγο πριν την
μεταμόρφωσή της σε τουριστική καρτ-ποστάλ.

Χωρίς τίτλο, 1950

Ζευγάρι,1950

Χωρίς τίτλο, περί το 1951

Θα κάνει μια σειρά από έργα τα οποία ο ίδιος τα ονομάζει «Ναζιάρικα ντοκουμέντα». Σύμφωνα με τον επιμελητή
Χριστόφορο Μαρίνο τα σχέδια αυτά έχουν αξία κυρίως γιατί καταδεικνύουν τα ίχνη της πορείας ενός ανθρώπου.

Ζευγάρι,1950

Η επιρροή του Ρεμπώ δηλώνεται με τον πλέον ξεκάθαρο – αντιγραφικό τρόπο: «Αυτή που δεν έχει σημασία /
ερημική γεύση της ζωής της/και η φωνή της γυναίκας / που έφτασε στο βάθος του ηφαιστείου / Είμαι κύριος της
σιωπής» θα γράψει ο Φατούρος, λόγια που θυμίζουν τους στίχους από τις «Εκλάμψεις», το «Μεθυσμένο καράβι»
και τις «Ερημιές του έρωτα».

«Είμαι κύριος της σιωπής»,1950

Το φθινόπωρο του 1950 ο Φατούρος θα φτιάξει με πρόχειρα υλικά στην αυλή του σπιτιού του ένα «Εργαστήριο για Ζωγραφική
και Αρχιτεκτονική», το οποίο λόγω και του μεγέθους του, θα το ονομάσει «Villa Cotetsi». Εκεί θα δημιουργήσει τα έργα του μέχρι
το 1957, εκεί θα μελετήσει και θα αναζητήσει να βρει μια προσωπική γλώσσα-γραφή, η οποία σχετίζεται με το αρχιτεκτονικό του
έργο.

Σπίτι,1953

Εσωτερικό, 1955.

Στη «Villa Cotetsi» θα δημιουργηθούν και όλα τα έργα, παραστατικά και αφαιρετικά, που θα παρουσιάσει στην πρώτη ατομική
του έκθεση στην γκαλερί της Μόνικα Πέην που βρισκόταν στην οδό Κριεζώτου στην Αθήνα.
Είναι μια εποχή που αισθάνεται πως η χώρα έχει μπει σε μια κανονικότητα και σε καλύτερες κοινωνικές συνθήκες, πράγμα που
τον κάνει να δημιουργεί έργα που δεν επηρεάζονται από μια αγχωτική πραγματικότητα.

Τοπίο, 1955

Τοπίο, 1957

Βλέποντας κανείς τα έργα των Ελλήνων δημιουργών την περίοδο 1947-1957, αισθάνεται πως διαπνέονται από τη «χαρά της ζωής».
Είναι χρόνια ελπίδας πως ένας καλύτερος καινούργιος κόσμος γεννιέται μετά τις θηριωδίες του Β’ παγκοσμίου πολέμου και του
εμφυλίου. Έτσι και το έργο του Φατούρου από το 1951 ως το 1957 συνιστά μια ωδή στη ζωή και στον τόπο του. Πραγματοποιεί μια
σειρά από ερευνητικά ταξίδια σε μέρη σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ άλλων ταξιδεύει στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, στο Ναύπλιο. Οι
αναμνήσεις του από τα ταξίδια στο Ναύπλιο, την Σαντορίνη και την Κρήτη αλλά και η μαθητεία του στον Δημήτρη Πικιώνη και τον
Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα θα αποτελέσουν τον καμβά πειραματισμού του: τα έργα του ισορροπούν ανάμεσα στην ζωγραφική και την
αρχιτεκτονική και το τοπίο ελίσσεται πολυσήμαντα ανάμεσά τους.
Στα έργα της περιόδου 1952-1956 συνομιλεί έντονα με την ζωγραφική του Πικιώνη και του Γκίκα αλλά είναι άστοχο να τα
χαρακτηρίσει κανείς ως «μιμήσεις». Απλά εκείνη την εποχή τα όρια των καλλιτεχνών δεν ήταν εύκολο να χαραχθούν. Σύμφωνα και
με τα λόγια του Νίκου Χατζηνικολάου, η δημιουργία μιας «Κοινής» (γλώσσας) μας επιτρέπει να μιλάμε για έναν πολιτισμό και μια
κοινωνία που βρίσκονται σε άνθηση. Η αδυναμία της προσωπικής καλλιτεχνικής γραφής σε αυτή την περίπτωση δεν αποτελεί
μειονέκτημα αλλά έκφραση δύναμης.

Σκηνικό,1952

Σκηνικό,1952

Κάτι επίσης σημαντικό για το πώς η σχέση με τον Γκίκα και τον Πικιώνη επηρέασε τη ζωγραφική του Φατούρου είναι το
γεγονός πως τον επηρέασαν και στη στροφή που έκανε στην τέχνη του προς την αφαίρεση. Εξάλλου από τον Πικιώνη
μαθαίνει για τη ζωγραφική του Γιώργου Μπουζιάνη.

Δ. Φατούρος, Πορτρέτο γυναίκας,1956

Γ. Μπουζιάνης, Πορτρέτο γυναίκας

Γνωρίζουμε επίσης πως ο Φατούρος θα συναντήσει τον Θανάση Τσίγκο χάρη στο Γκίκα, στο Παρίσι, το 1955, και επίσης
θα επηρεαστεί. Όπως λέει ο ίδιος ο Φατούρος η εμπειρία της επίσκεψης στο ατελιέ του Τσίγκου με την έντονη μυρωδιά
λαδομπογιάς που «συμπυκνώνει εικόνες και μια στάση ζωής» ήταν καθοριστική. Τον εντυπωσιάζει όπως λέει η
σωματικότητα στη ζωγραφική του Τσίγκου, και συγκεκριμένα «το πάθος για τη σωματικότητα», που αποδίδεται στον
μουσαμά μέσα από χαράξεις και πηχτές στρώσεις μπογιάς. Στα αφαιρετικά έργα που κάνει ο Φατούρος το 1957 είναι
έντονη η επιρροή από τον Τσίγκο. Είναι η στιγμή που η ημιπαραστατική εικονογραφία των προηγούμενων ετών θα δώσει
τη θέση της σε μια αφαιρετική γραφή.

Δ. Φατούρος, τοπίο, 1957

Θ. Τσίγκος, Χωρίς τίτλο

Το 1959 ο Φατούρος εκλέγεται καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εγκαθίσταται στην πόλη όπου συμμετέχει ενεργά στην καλλιτεχνική ζωή.
Γίνεται μέλος της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Τέχνη» και δημοσιεύει το πρώτο του τεχνοκριτικό κείμενο
που αφορά στην έννοια του κενού στη γλυπτική της Άλεξ Μυλωνά.
Εκείνη την εποχή ο Φατούρος αρχίζει να χρησιμοποιεί πεπιεσμένο χαρτόνι για να δημιουργήσει μια σειρά έργων με
συγκεκριμένη παλέτα χρωμάτων (λευκό, μαύρο, κόκκινο, μπλε) και τα αποτυπώνει πάνω στην επιφάνεια με την τακτική
του σταξίματος. Στα χρόνια που ακολουθούν στη δεκαετία του ’60 ο Φατούρος βρίσκεται σε συνεχή δημιουργική δράση
ως ζωγράφος και αποδεικνύει με τα κείμενά του πως έχει γερή θεωρητική κατάρτιση. Στις αρχές του 1961 θα γράψει το
κείμενο «Η αυτοτέλεια της σύγχρονης τέχνης και η γενικότερη σημασία της», ένα από τα καλύτερα κείμενα που έχει να
επιδείξει η τεχνοκριτική στην μεταπολεμική Ελλάδα. Με το κείμενο αυτό επισημαίνει έννοιες, όπως το ελάχιστο, το κενό και
το τίποτα, που θα τον απασχολήσουν στην μετέπειτα πορεία του και θα καθορίσουν την αισθητική του.

Φωτογραφία ζωγραφικού έργου του 1959

Χωρίς τίτλο, 1961

Ο Φατούρος θα επηρεαστεί και από τις σκέψεις του Μωρίς Μερλώ-Ποντύ [1] και θα αρχίσει να εμπνέεται από την
έννοια του ελάχιστου. Το 1961 θα κυκλοφορήσει η «Έρευνα στο μεταίχμιο» μια συλλογή με 26 κείμενά του και άλλα
τόσα σχέδια με σινική μελάνη σε χαρτί. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διασταύρωση ποίησης και ζωγραφικής, που
αναδεικνύει την «ανάγκη του ελάχιστου» και το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για την εικονοπλαστική δύναμη της γραφής.

Χωρίς τίτλο,1961

Χωρίς τίτλο,1961

Χωρίς τίτλο,1961

Χωρίς τίτλο,1961

[1] Ο Μωρίς Μερλώ-Ποντύ (1908-1961) ήταν καθηγητής της έδρας της ψυχολογίας και των παιδαγωγικών στη Σορβόννη (1949-1952) και στο Κολέγιο της
Γαλλίας από το 1952. Φαινομενολόγος αλλά και διαλεκτικός, υπαρξιστής αλλά και μαρξιστής, ορίζει την φιλοσοφία ως περιγραφή της αρχικής επαφής μας
με τον κόσμο. Το έργο του καλύπτει ένα τμήμα του σύγχρονου υπαρξιστικού ρεύματος.

Τον Αύγουστο του 1962 ο Φατούρος θα πραγματοποιήσει τη δεύτερη ατομική του έκθεση στην γκαλερί Κλειώ
στην Ύδρα. Πρόκειται για μια σειρά από τετράγωνα έργα μικρών διαστάσεων που είναι σχέδια με κολάζ και
μεικτή τεχνική, το θέμα των οποίων φαίνεται να είναι η ροή: κηλίδες, σπειρειοδείς γραμμές, κύκλοι σε
διαφορετικά μεγέθη, ελάχιστα μαύρα και κόκκινα στίγματα…

Χωρίς τίτλο, 1963

Χωρίς τίτλο, 1963

Χωρίς τίτλο, 1963

Χωρίς τίτλο, 1963

Το 1963 σχεδιάζει πάνω σε χρησιμοποιημένα χαρτιά αλληλογραφίας «σκαριφήματα» και «μουντζούρες». Εκείνη την εποχή
ανακαλύπτει μια ποιητική συλλογή το «Πέρασμα και ακινησία της ροής» - «Du mouvement et de l’immobilite de Douve» (1953)
του Υβ Μπονφουά [1], άλλο ένα βιβλίο που μιλάει για τον θάνατο, τη σιωπή, τη ροή και συμπληρώνει τις αναγνώσεις των
νεανικών του χρόνων με τον Ρεμπώ, τον Έλιοτ, τον Βαλερύ και τον Μαλαρμέ.

DU MOUVEMENT ET DE
L’ IMMOBILITÉ DE DOUVE
Ξυπνάω, βρέχει. Ο άνεμος σε διαπερνάει, Douve
γη της ρητίνης, πλάι μου αποκοιμήθηκες.
Βρίσκομαι σε μία ταράτσα, στην τρύπα του θανάτου.
Τεράστια σκυλιά, τα φυλλώματα τρεμουλιάζουν.
Το χέρι που απλώνεις στην πόρτα
με φωταγωγεί διαμέσου των αιώνων.
Γη της στάχτης, κάθε στιγμή σε βλέπω
να γεννιέσαι,
Κάθε στιγμή ο θάνατος.
(Απόσπασμα)

Χωρίς τίτλο,1963

[1] Ο Υβ Μπονφουά (1923-2016) ήταν Γάλλος ποιητής, κριτικός τέχνης και μεταφραστής, ένας εκ των σημαντικότερων Γάλλων ποιητών του 20ου αιώνα.
Σπούδασε Φιλοσοφία και Μαθηματικά, και εντάχθηκε στο κίνημα του υπερρεαλισμού, για να το αφήσει λίγο αργότερα απορρίπτοντας την αυτόματη γραφή του.
Εντούτοις, η ποίησή του είναι επηρεασμένη από ποιητές όπως οι Ρεμπώ, Μπωντλαίρ, Μαλαρμέ, Νερβάλ και Μπρετόν, με τον μεταφυσικό, μάλιστα, λυρισμό του
να αναδεικνύει την επίδραση αφενός από τους Χάιντεργκερ και Χέγκελ και αφετέρου από τους Βαλερί και Ζουβέ.

Το επόμενο διάστημα τα θεωρητικά του διαβάσματα, οι εξελίξεις
στη σύγχρονη τέχνη και η πορεία των καλλιτεχνών της γενιά του
όπως ο Κανιάρης και ο Κεσσανλής που εγκαταλείπουν τη
ζωγραφική και κάνουν τρισδιάστατα έργα από ευτελή υλικά,
επηρεάζουν και την πορεία του Φατούρου στη ζωγραφική.
Θα επηρεαστεί από το κίνημα του λετρισμού[1] και θα δημιουργήσει
μια σειρά από σχέδια με λέξεις. Σε ένα σχέδιο του 1963 (εικ. 52),
τρία ημικύκλια «κάθονται» πάνω σε μια γραμμή σχηματίζοντας μια
οροσειρά. Σε μια κάθετη στήλη αριστερά της σελίδας, διαβάζουμε:
ΣΥΜ/ ΠΙΕΣΙΣ / ΠΙΕΣΙΣ / ΕΛΞΙΣ / ΕΞΙΣ / ΕΛΙΞ / ΠΕΡΙΞ / ΠΤΕΡΥΞ /
ΤΕΡΨΙΣ / ΡΕΥΣΙΣ / ΠΕΨΙΣ /ΛΕΞΙΣ / ΚΑΛΥΞ / ΟΡΑΤΟ / ΤΗΣ /
ΤΟΞΟΤΗΣ / ΟΤΙ / ΟΤΙ / ΚΟΙΛΟΤΗΣ / ΠΙΕΣΙΣ

Χωρίς τίτλο,1963

[1].Ο Λετρισμός είναι ένα Γαλλικό Αβάν-γκαρντ κίνημα, που σχηματίστηκε στο Παρίσι, γύρω στο 1940, από τον Ισίδωρο Ισού. Οι Λετριστές
παρήγαγαν αξιόλογες θεωρίες που επηρέασαν διάφορους κοινωνικούς, καλλιτεχνικούς και πολιτισμικούς τομείς, από την ποίηση και τον
κινηματογράφο έως την ζωγραφική και την πολιτική θεωρία. Το κίνημα έχει τις ρίζες του στην θεωρία του Σουρεαλισμού και του Ντανταϊσμού.

Σε άλλα δύο έργα του1966, βλέπουμε τέσσερις σελίδες χαρτί μεγέθους Α4 να ενώνονται
και να σχηματίζουν μια εικόνα αποτελούμενη από λέξεις γραμμένες –μερικές πλαισιωμένες και με σχέδιο
ή σχήματα που θυμίζουν κατόψεις. Τα έργα αυτά είναι από τα τελευταία που κάνει ο Φατούρος πριν
αποφασίσει να κλείσει το κεφάλαιο «ζωγραφική».
Την ίδια χρονιά «σταματάει να ζωγραφίζει, διαλύει το εργαστήριό του Ζωγραφικής και φεύγει τον Σεπτέμβριο
για την Αμερική για να ασχοληθεί μόνο με την Αρχιτεκτονική».

Χωρίς τίτλο,1966

Χωρίς τίτλο,1966

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 το σχέδιο εμφανίζεται ξανά στη ζωή του Φατούρου, αν και σποραδικά, αυτή τη
φορά ως μέρος της προβληματικής του για το μορφολογικό χάος του αστικού τοπίου. Άλλωστε η έννοια της
«πόλης» τον συντροφεύει σε όλες του τις αρχιτεκτονικές αναζητήσεις.

Χωρίς τίτλο,1981

Χωρίς τίτλο,1981

Στο τέλος της ίδιας δεκαετίας του’80, το συνεχές ενδιαφέρον του για τη σχισμή και το κενό, τον οδηγεί στην κατασκευή μιας
ενότητας έργων με ξύλο και καθρέφτη.
Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Μαρίνο οι καθρέφτες του Φατούρου έχουν κάτι το στοχαστικό. Αναρτημένοι ανά ομάδες στους
τοίχους, δύο ή και τρεις μαζί, μοιάζουν με τάματα, φυλαχτά ή λατρευτικά αντικείμενα.
Το μακρόστενο και συνήθως παράδοξα μικρό μέγεθος, σε συνδυασμό με το χρώμα τους (λευκό, μπλε ή μαύρο), ακυρώνει τη
λειτουργία του καθρέφτη όπως τον ξέρουμε. Αποτελούν είδωλα ενός κατακερματισμένου εαυτού, ή κατασκευές
αυτοκαθρεφτισμών.
Ο Φατούρος δίνει την δική του ανάλυση για αυτά τα έργα: «Η σχισμή είναι ένα δυνατό στοιχείο της αρχιτεκτονικής. Από την μία
ο καθρέφτης, που βάζω αντανακλά και υπενθυμίζει την διείσδυση του φωτός. Από την άλλη είμαι κι εγώ. Επίσης δεν είναι
παράθυρο, δεν βλέπεις, άρα διαβλέπεις, υποθέτεις. Υπάρχει μια (αμφισημία) για την διάλεξη μου που εγώ την θεωρώ
απαραίτητη. Προσπαθώ να το συσχετίσω με το κενό εν γένει. Το κενό που είναι παγιδευμένο στη σχισμή είναι άλλο από το
κενό που γνωρίζουμε. Η σχισμή είναι η ενεργητική παρουσία του κενού και του φωτισμού. Αλλά δεν θέλω το φως να εκληφθεί
ως λωρίδα. Όταν το βλέπεις σου δίνει μια μερική πληροφορία και σου κινεί το ενδιαφέρον για το τι ακριβώς είναι εκεί, χωρίς να
μπορείς να εξακριβώσεις. Ακόμη και αν είναι ένας στενός καθρέφτης αντανακλά κομματάκια φωτός, θραυσματοποιεί,
αποπροσωποιεί. Είναι μια συνέχεια και μία ακαριαία ασυνέχεια. Και είναι φανερή μια χειρονομία. Η σχισμή είναι σαν να τραβάς
με το χέρι σου μια κάθετη γραμμή. Όλα αυτά συνωθούνται στα έργα-καθρέφτες. Είναι η έννοια του ελάχιστου.»

Το τελευταίο σχέδιο που παρουσιάζεται ονομάζεται «Συντριπτική ωραιότητα». Σύμφωνα με τον Χριστόφορο Μαρίνο το
σχέδιο είναι λιτό και χωρίς χρονολογία, αποτελούμενο από δύο λέξεις και επτά γραμμές όλες κι όλες, τρεις από τις οποίες
καταλήγουν σε ένα μικρό κυκλικό σχήμα στο κάτω δεξί μέρος της εικόνας. μια γραμμή, στο μέσο περίπου του χαρτιού –το
οποίο, παρεμπιπτόντως, είναι η πίσω πλευρά ενός λευκού φακέλου αλληλογραφίας–, υποδηλώνει τη γη ή τη στάθμη της
θάλασσας.
Όπως και να έχει, υπάρχει ένας ορίζοντας σε αυτή την αφαιρετική εικόνα. Οι λέξεις «συντριπτική» και «ωραιότητα», που
αναγράφονται στο πάνω μέρος του σχεδίου με μελάνι διαφορετικού χρώματος, ίσως να έχουν προστεθεί αργότερα.
Έχουμε να κάνουμε με άλλο ένα ντοκουμέντο αντιγραφικής μνήμης. Όπως και το «Χιονισμένον τοπίον», το σχέδιο αυτό
είναι μια «κατασκευή» φτιαγμένη με τα ελάχιστα μέσα και με τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία. Πού και πότε την έκανε;
μάλλον ούτε αυτό έχει σημασία. Πιθανότατα εκφράζει το δέος που ένιωσε ο δημιουργός στη θέα ενός όμορφου τοπίου, το
οποίο μπορεί να ήταν και ένα γυναικείο σώμα. Όπως συμβαίνει με τα έργα-καθρέφτες και με τα περισσότερα σχέδια του
Δημήτρη Φατούρου, η συντριπτική ωραιότητα φανερώνει τον ρευστό χαρακτήρα της ζωγραφικής του, αφήνοντας
παράλληλα όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Συντριπτική ωραιότητα

Κλείνουμε το εκπαιδευτικό αυτό εγχειρίδιο για την έκθεση του Δημήτρη Φατούρου «Εικαστική Δίοδος - Αρχείο 1966» με ένα
απόσπασμα από μια συνέντευξη που έδωσε πριν από μερικά χρόνια ο Δημήτρης Φατούρος: «“Έχω μάθει τίποτα να μη με
αναχαιτίζει βιολογικά. Η γενιά μου, ξέρετε, πέρασε όλη την ιστορική πραγματικότητα όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς. Γεννήθηκα
το 1928, ακολούθησε η περίοδος Μεταξά, ο Ελληνοαλβανικός πόλεμος, ο Β΄ Παγκόσμιος, Κατοχή, Εμφύλιος, χούντες. Η γενιά
μου έζησε τον βίαιο χαρακτήρα του χρόνου. Αυτά είχαν μια λειτουργία στην ανθρώπινη ζωή. Ας μην τα επαναλαμβάνουμε. Η
επανάληψη λιγοστεύει τη σημασία τους […] Τώρα έχω πιο πολλές αμφιβολίες απ’ ό,τι όταν ήμουν νέος. Χωρίς την αμφιβολία δεν
μπορείς να γίνεις τίποτα. Το ζήτημα, πλέον, είναι το πώς συντάσσεται κανείς με την καθημερινότητα. Τα όρια και οι διαδρομές
είναι στοιχεία του συντονισμού των πραγμάτων στον χώρο και τον χρόνο. Τα όρια είναι πάντα μεταθετά, διαφόρων κατηγοριών.
Οι λέξεις που απομένουν, οι λέξεις είναι το πολυτιμότερο στοιχείο στην ανθρώπινη ζωή και θέλουν προσοχή περισσότερη απ’
την «πραγματικότητα».

Δημήτρης Α. Φατούρος
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