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8 Γράφει Ο ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΕΤΜΕΖΑΣ
ιστορικός τέχνης συγγραφέας

ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΥΝΑΡΔΟΥ

Από τις 17 Οκτωβρίου 2019 εως τις 31 Ιανουαρίου

2020 παρουσιάζεται στο Μέγαρο
Ευνάρδού Αγ Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου

η έκθεση Σχέδια και Μελέτες από Ιδιωτικές

Συλλογές με δημιουργίες του Σπύρου
Παπαλουκα(1892-1957 Ο καλλιτέχνης πολλές

φορές σχεδίαζε και στις δύο όψεις του
χαρτιού ή στις σελίδες του μπλοκ του που
παρέμεναν άκοπες Με μαύρο μολύβι με
χρώματα και μελάνι Μερικά ήταν προσχέδια
για τους πίνακες που επρόκειτο να ακολουθήσουν

ώστε να δει πώς θα διαμορφώσει τη
σύνθεση του αλλά και την χρωματική παλέτα
που θα χρησιμοποιούσε Υπήρξε ο πρόδρομος

της Γενιάς του 30 που συνδύασε την
ελληνικότητα με την μοντέρνα τέχνη επηρεάζοντας

παραδειγματικά τους Έλληνες ομοτέχνους

του στα χρόνια που ακολούθησαν
Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από τα
σχέδια 200 τον αριθμό αλλά και μερικές
υδατογραφίες τέμπερες και ελαιογραφίες
Τα περισσότερα εκτίθενται για πρώτη φόρα
δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει
μια σημανπκή πτυχή του Παπαλουκά αυτήν
του σχεδίου που ανέπτυξε ευρέως παράλληλα

η σε συνδυασμό με την ζωγραφική την
αγιογραφία την σκηνογραφία την διακοσμητική

και την εικονογράφηση ναών Ανάμεσα

από 500 έργα επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα

που προέρχονται από εννέα ιδιωτικές

συλλογές Τα θέματα προέρχονται από
τις φοιτητικές σπουδές του και από την Μικρασιατική

περιπέτεια Είναι νεκρές φύσεις
τοπία της Υδρας της Πάρου του Παρνασσού

απεικονίσεις της συνοικίας Κυπριάδου
στα Πατήσια όπου ήταν το σπίτι και το εργαστήρι

του κτισμένο από τον Δημήτρη Πι
κιώνη Συνθέσεις από το Άγιο Όρος όπου
είχε διαμείνει το 1923-24 μαζί με τον Στρατή
Δούκα χώρος που είχε επίδραση πάνω του
καθώς τα αγιορείτικα τοπία επανέρχονται
συχνά στη ζωγραφική του Το τοπίο υπήρξε

το επίκεντρο των αποδόσεων του πηγάζοντας
από τον τόπο καταγωγής του ένα χωριό

της Παρνασίδας την Δεσφίνα Εκεί στο
δημοτικό σχολείο πηρε τα πρώτα μαθήματα
ζωγραφικής από τον γαμπρό του Νικόλαο
Παπακωνσταντίνου που είδε πολύ νωρίς την
καλλιτεχνική του κλίση Σε πολύ μικρή ηλικία
το 1909 πραγματοποίησε την πρώτη του παραγγελία

τον Μεγάλο Αρχιερέα και στη συνέχεια

ολόκληρο το τέμπλο της εκκλησίας
του Αγίου Δημητρίου στη Δεσφίνα Η σχέση
του με τη φύση οι λεπτομέρειες στις λαγκαδιές

στα μονοπότια στα βουνά με τις χαράδρες
και οι νεροσυρμές τα χιόνια και οι βροχές

τον έφεραν κοντά στην Ομάδα Τέχνη
που είχε ιδρυθεί το 1917 από τους σπουδαιότερους

Έλληνες καλλιτέχνες Παρθένη
Μαλέα Ιακωβίδη Κογεβίνα Τόμπρο Βυζάντιο

Νικόλαο Λύτρα και άλλους το κίνημα
που υποστήριζε έναν ελληνότροπο μοντερνισμό

μέσω της ανακάλυψης του ιδεογράμματος
του ελλήνικού φωτός και της ποικιλίας

της ελληνικής υπαίθρου Ο Υπαιθρι
στής Παπαλουκάς που πίστευε πως αν η
φύση είναι το θαύμα του Θεού η τέχνη είναι
το θαύμα του ανθρώπου γνώρισε τα μεγάλα

καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής του στο
Παρίσι όπου συνέτισε τις σπουδές του μετά
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Ο ιμπε
σιονισμός του Σεζάν του Ματις και του Βαν
Γκογκ συνδυάστηκαν με την δική του γνώση
στη βυζαντινή τέχνη Ο Νίκος Γαβριήλ Πε
ντζικης επισημαίνει πως από τις συναλλαγές

με το εξωτερικό ό τι κι αν εισήγαγε το
μεταφύτευσε και το καλλιέργησε ο ίδιος Το
έργο του είναι πολυδιάστατο πολυκύμαντο
και πολυποίκιλο Ακούραστο εργάτη που
δούλευε μέρα και νύχτα αληθινό αοησπή της
τέχνης του τον χαρακτήριζε ο φώτης Κό
ντογλου Ζωγράφιζε αγιογραφούσε και διακοσμούσε

εκκλησίες Σπουδαιότατο θεωρείτε
το έργο του στην Μητρόπολη Αμφισσας

Ασχολήθηκε με τη σκηνογραφία για παρα¬

στάσεις του Εθνικού Θεάτρου του θεάτρου
Κοτοπούλη κ.ά Δίδαξε στη Σιβιτανείδιο Σχολή

στο Πολυτεχνείο και στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών Διακόσμησε προσόψεις

και εσωτερικά σχολικών κτιρίων και αθηναϊκών
πολυκατοικιών με γνωστότερο δείγμα

την γνωστή Μπλε πολυκατοικία των Εξαρχείων

για την οποία επέλεξε το 1932-33 το
ανοιχτό γαλάζιο χρώμα της Ηταν την περίοδο

που εργαζόταν ως καλλιτεχνικός σύμβουλος
στην πολεοδομική υπηρεσία του Υπουργείου

Διοικήσεως Πρωτευούσης και του Δήμου

Αθηναίων Ο τότε δήμαρχος Κώστας
Κοτζιάς του ανάθεσε την διεύθυνση της Δημοτικής

Πινακοθήκης που ανασυγκρότησε
οργανώνοντας τις συλλογές της και παρουσιάζοντας

την πρώτη επανέκθεσή τους Παράλληλα

με τον Στρατή Δούκα τον Δημήτρη
Πικιώνη τον Νίκο Χατζηκυριακο-Γκίκα και
τον Σωκράτη Καραντινό εξέδωσαν το ιστορικό

ρηξικέλευθο περιοδικό To 3ο μάτι Οι
εκθέσεις του είναι πολλές αλλά μια στάθηκε
μοιραία Αυτή με τα εκθέματα από την Μικρασιατική

εκστρατεία το 1921 όταν ακολούθησε

το στράτευμα ως πολεμικός ζωγράφος

μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον
Παύλο Ροδοκανάκη Τα επιτεύγματα παρουσιάστηκαν

στο Ζάππειο μεσουντος του πολέμου

και στάλθηκαν για έκθεση στη Σμύρνη
όπου όμως κάηκαν μαζί με το τραίνο που τα
μετέφερε στις μέρες της καταστροφής Στην
τωρινή έκθεση τα σχέδια είναι πρωταγωνιστές

Κάποια θεωρούνται σημαντικά γιατί
αποκαλύπτουν τον τρόπο της εικαστικής
σκέψης του καθώς είτε αποτελούν προσχέδια

για γνωστούς πίνακές του είτε προϊδεάζουν
για συλλήψεις που έμειναν ανολοκλήρωτες

ή και δεν έγιναν καθόλου Ενδιαφέρον
έχει το γεγονός ότι η χρονολογία τους

σημειώνεται σπάνια ενώ ελάχιστα είναι υπογεγραμμένα

και συνήθως με τα αρχικά Σ.Π
που μάλιστα προστέθηκαν εν των υστέρων
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