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ΤΕΧΝΕΣ Ιδρυμα Εικαστικών Τεχνών Μουοικής Βαοίλη και
info Μαρίνας Ofοχαρακη Οιαν το φως χορεύει μιλώ

δίκαια Ο Γιώργος Σεφέρης και η ιιοίησή cou μέοα
από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία Διάρκεια 3
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Στην άμμο την ξανθή 1971 Σπύρος Βασιλείου
Ακρυλικό άμμος και κολάζ σε μουσαμά 81 χ 116 εκ
Συλλογή Γιώργου Νιάρχου

Αλωνα Κύπρος 1954 HB
Βότσαλα και ένα ντουλάπι ζωγραφισμένα από τον
Σεφέρη Συλλογή Αννας Λόντου Σεισμόπληκτα παιδιά Μονή Κόκκου Κόπρος 1953 I
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Εικαστική έκθεση σκέτο ποίημα
Οι

περισσότεροι τον γνωρίζουν για την
ποίηση του και το πρώτο ελληνικό Νόμπελ

που κράτησε στα χέρια του Το
Ιδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη φωτίζει

μια άλλη πλευρά του Γιώργου Σεφέρη Τη
στενή του σχέση με τα εικαστικά μέσα από το
βλέμμα του φωτογράφου τα ζωγραφικά του
έργα αλλά και τις δημιουργίες Ελλήνων καλλιτεχνών

που εμπνεύστηκαν από τον ίδιο
Ο μεγάλος ποιητής ανοίγει την πόρτα του

σπιτιού του στην οδό Αγρας προσφέροντας
την ευκαιρία στον επισκέπτη της έκθεσης να
γνωρίσει την προσωπική του συλλογή Πα
πρώτη φορά βγήκε από το σπίτι του ποιητή η

προσωπική του συλλογή τα έργα δηλαδή που
είχε επιλέξει για να κοσμήσουν τον προσωπικό
του χώρο έργα του Σπύρου Βασιλείου του
Γιώργου Σικελιώτη του Τάσσου σημειώνει

στο Ε.Τ ο επιμελητής της έκθεσης Τάκης
Μαυρωτάς

220 έργα
Υπό τον τίτλο Οταν το φως χορεύει μιλώ δίκαια

στίχος που ανήκει οτο Μότο για ένα ηλιακό

ρολόι στη Σκαρδαμούλα από το Τετράδιο
Γυμνασμάτων β η έκθεση περιλαμβάνει 220
έργα τέχνης ανάμεσά τους και 60 ασπρόμαυρες
φωτογραφίες που τράβηξε ο Σεφέρης από τα
φοιτητικά του χρόνια 1918-1 924 στο Παρίσι
μέχρι το τελος της ζωής του Το φωτογραφικό
υλικό μια από τις κεντρικές φωτογραφίες της

Αφιερωμένη
φωτογραφία

από τον Γιώργο
Σεφέρη στην
Αννα Λόντου

την ημέρα της
απονομής του

βραβείου Νόμπελ
το 1963

D
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έκθεσης είναι αυτή του Γιάννη Τσαρούχη με το
φακό του Σεφέρη ανήκει στις συλλογές του
Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης

από τις δωρεές της Μαρώς Σεφέρη και
της εληρονόμου του Αννας Λόντου χάρη στη
γενναιοδωρία της οποίας π έκθεση πλουτίζεται
με την επιβλητική συλλογή έργων τέχνης του
ζεύγους Σεφέρη

Παρουσιάζονται επίσης τα χειρόγραφα του
ποιητή οι πρώτες εκδόσεις του καθώς και το
βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε

από τη Σουηδική Βασιλική Ακαδημία
το 1963

Βλέπουμε ακόμα τον εικαστικό Σεφέρη όχι

μόνο μέσα από το βλέμμα του φωτογράφου
αλλά και από τα έργα που έχει ο ίδιος ζωγραφίσει

όπως είναι για παράδειγμα οι κολοκύθες
τα βότσαλα οι μάσκες ένας ολόκληρος

μικρόκοσμος στον οποίο ο ποιητής έστρεφε τη

δημιουργική του δράση λέει ο κ Μαυρωτάς
Η στενή σχέση της ποίησης και των εικαστικών

αναδύεται σε όλες τις εκθεσιακές ενότητες
Δίπλα στα αποσπάσματα των κειμένων του

ποιητή με σχόλια για το έργο των Παναγιώτη
Ζωγράφου και Θεόφιλου Χατζημιχαήλ βλέπουμε

αντίστοιχους πίνακές τους αλλά και τις
εικονογραφήσεις ποιημάτων του Σεφέρη από
τους Γιάννη Τσαρούχη Γιάννη Μόραλη Τάσσο
και Γιάννη Ψυχοπαίδη επισημαίνει ο επιμελητής

της έκθεσης

Από Τσαρούχη έως Ρόρρη
Το αφιέρωμα στον ποιητή δοκιμιογράφο μεταφραστή

και διπλωμάτη Γιώργο Σεφέρη και
στην ποίησή του μέσα από τη ζωγραφική και τη
φωτογραφία ολοελπρώνεται με τις δημιουργίες

σαράντα καταξιωμένων εικαστικών που
αντλούν έμπνευση από το έργο του Αναφέρουμε

ενδεικτικά τους Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα
Γιάννη Τσαρούχη Παναγιώτη Τέτση Γιάννη
Μόραλη Κώστα Τσόκλη Αλέκο Φασιανό
Βάνα Ξένου Γιάννη Αδαμάκη Αφροδίτη Λίτη
Χρήστο Μποκόρο και Γιώργο Ρόρρη

Η έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση

σαράντα χρόνων από την ίδρυση της
έδρας Γιώργος Σεφέρης στο Πανεπιστήμιο
του Χάρβαρντ με τη συμπαράσταση του καθηγητή

Νεοελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής
Λογοτεχνίας Παναγιώτη Ροϊλού κατόχου της
συγκεκριμένης έδρας
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