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Εγκαίνια
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΙΡΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Γιάννης Παππάς, ΜελέτΕςγια το έργο

«Αδαμάντιος Κοραής», 1938-1940

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μια «κεκρυμμένη
αυτοβιογραφία»
κατάθεση ψυχής
Ο διεθνούς φήμης σκηνογράφος
παρουσιάζει τη σπουοαία συλλογή του
με πορτρέτα στο Μέγαρο Εϋνάρδου

Είναι 

οι φίλοι, είναι εκείνες οι φυσιογνωμίες των ανθρώπων που συνάντησες 

ή ονειρευόσουν να συναντήσεις, τα βλέμματά τους που έλεγαν
πολλά, είναι οι ιδέες που αναστατώνουν το μυαλό και που σπρώχνουν
στην αναζήτηση καινούργιας οπτικής στη ζωή και στην τέχνη, είναι η διαφώτιση, 

οι αγώνες για έναν καλλίτερο κόσμο, για μια καλλίτερη πατρίδα, 

για ελευθερία για πιο τρελά όνειρα. Είναι οι δάσκαλοι μέσα κι έξω απ' τη Σχολή,
οι τυχαίες συναντήσεις με ελεύθερα μυαλά, είναι οι διαφωνίες με τους συμμαθητές,
είναι η χαρά του ανοίγματος της σκέψης, το όνειρο του έρωτα, η συμπόρευση της
φιλίας, η ποίηση και η μουσική». Με αυτά τα λόγια περιγράφει ο διεθνούς φήμης
σκηνογράφος, Διονύσης Φωτόπουλος, το σύμπαν των ανθρώπων των οποίων πορτρέτα 

έχει στην αχανή - και μια από τις σπουδαιότερες του είδους - συλλογή του.
Η αφρόκρεμα αυτών των πορτρέτων και αυτοπροσωπογραφιών, που χρονολογούνται 

από το ι8" αιώνα ως σήμερα - περί τα 300 έργα - θα συνθέσουν την έκθεση
Εαυτούς και αλλήλους που θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Εϋνάρδου του Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης από τις η Δεκεμβρίου ως τις αρχές Φεβρουαρίου.
Αποτελούν δε μέρος μόνο των πορτρέτων που έχει στην κατοχή του ο συλλέκτης, ο
αριθμός των οποίων ξεπερνά τα ιο.οοο!

Κι αν περιμένει κάποιος στην έκθεση που επιμελούνται ο Διονύσης Καψάλης, η
Βούλα Διβάνη, η Ιωάννα Μαντζαβίνου και ο ίδιος ο Διονύσης Φωτόπουλος να δει
μόνο έργα ζωγραφικής, θα απατηθεί. Διότι στον κόσμο των προσωπικοτήτων που
θαύμασε, αγάπησε, ασχέτως με το αν τους γνώρισε ή όχι, μπορούν να εντάσσονται
από τον Αδαμάντιο Κοραή, τον Διονύσιο Σολωμό, τον Ανδρέα Κάλβο, τον Ιωάννη
Καποδίστρια, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Μακρυγιάννη ως τους Νίκο
Χατζηκυριάκο-Γκίκα, Γιάννη Τσαρούχη, Νίκο Εγγονόπουλο, Γιάννη Παππά, Γιάννη
Μόραλη, Νίκο Νικολάου, Μάνο Χατζηδάκι και Κάρολο Κουν, αλλά και οι νεώτεροι

Ο συλλέκτης έχει στην κατοχή τον
περισσότερα από ιο.οοο πορτρέτακαι αυτοπροσωπογραφίες. Περί
τα 3θθ έργα, πον χρονολογούνται από
τον ι8° αιώνα α>ς σήμερα, θα συνθέσουν
την έκθεση Εαυτούς και αλλήλους
Γιάννης Ψυχοπαίδης, Αλέξης Κυριτσόπουλος και Αλέκος Λεβίδης. Και μπορεί ανάμεσα 

τους να ξεχωρίζει η προσωπογραφία του Τζόρτζιο ντε Κίρικο δια χειρός Γιώργου 

Μπουζιάνη ή εκείνη του Γιαννούλη Χαλεπά ως Αγίου Χαραλάμπου - έργο του
Γιώργου Χατζημιχάλη. Κι ακόμη να υπάρχει χώρος και για τους νεώτερους όπως ο
Τάσος Μαντζαβίνος, ο Εδουάρδος Σακαγιάν, ο Θανάσης Μακρής, ο Πάνος Φειδά-
κης και η Λήδα Κοντογιαννοπούλου. Όμως, από αυτή την «κεκρυμμένη αυτοβιογραφία 

μέσω της οποίας ανοίγει την ψυχή του», όπως χαρακτηρίζουν την έκθεση
όσοι γνωρίζουν καλά τον Διονύση Φωτόπουλο, δεν υπάρχουν αποκλειστικά αντικείμενα 

της πλούσιας συλλογής του. Ένα μικρό ποσοστό αποτελείται από δάνεια του
ΜΙΕΤ, του Μουσείου Μπενάκη και ιδιωτικών συλλογών. Ούτε αποκλειστικά 

προσωπογραφίες. 

Διότι ανάμεσα στα εκθέματα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία
να δουν τα γύψινα χέρια του Γιώργου Σεφέρη και του Παναγιώτη Τέτση, αλλά και
γύψινα νεκρικά εκμαγεία - και σε ορισμένες περιπτώσεις και χυτευμένα - όπως
των Κωστή Παλαμά και Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Και βεβαίως τα διαφορετικά πορτρέτα 

του συλλέκτη με υπογραφές μεταξύ άλλων του Μποστ, του Γιώργου Λάππα,
του Μάκη Θεοφυλακτόπουλου και του Χρόνη Μπότσογλου.
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