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Από τη
ΝΕΛΛΗ ΖΑΧΑΡΗ

Σχέδια και μελέτες του
Σπύρου Παπαλουκά

evav
ανεξερεύνητο εικαστικό θησαυρό

αποτελούν τα διακόσια περίπου σχέδια

και μελέτες του Σπύρου Παπαλουκά
1892-1957 που παρουσιάζει το Μορφωτικό

Ιδρυμα της Εθνικής Τραπέζης στο
Μέγαρο Εϋνάρδου Αγ Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου

έως τις 31 Ιουλίου Τα έργα προέρχονται από εννέα
ιδιωτικές συλλογές και καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιόδους

της καλλιτεχνικής δημιουργίας του ζωγράφου
Οπως σημειώνει στον πρόλογο της έκδοσης που συνοδεύει

την έκθεση η ιστορικός τέχνης Μαίρη Μτχαηλίδου
Πρόκειται για μοναδικά καλλιτεχνικά τεκμήρια που καταδεικνύουν

πώς ο ξεχωριστός δημιουργός προετοίμαζε
με υπομονή και επιμονή και πολλές φορές με άπειρες
δυσκολίες τις μελλοντι

ράδειγμα οι βάρκες στην Πάρο ή στην Υδρα Μας δίνουν
επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουμε όσο γίνεται πλευρές

της δημιουργίας του όχι ιδιαίτερα γνωστές όπως η
κατασκευή σκηνικών η εικονογράφηση βιβλίων και η
διακόσμηση χώρων Για την καλύτερη προσέγγιση του
πλούσιου υλικού ο επιμελητής της έκθεσης Μάρκος Κα
μπάνης κατέταξε τα έργα σε 9 θεματικές ενότητες Μικρά
Ασία Αγιον Ορος Εκκλησιαστικά Πορτρέτα Γυμνά
Τοπία Νεκρέςφύσεις Εφαρμογές Διακοσμήσεις Εικονογραφήσεις

Μελέτες ζωγραφικής Διάφορα
Κατά ευτυχή συγκυρία από κάθε ομάδα σχεδίων είτε

αυτόνομων είτε ως υλικό προετοιμασίας για τις ζωγραφικές

αποτυπώσεις διασώθηκαν εικόνες που είχαν οριστικά

χαθεί όπως εκείνες της Σμύρνης Το 1922 ο Πα
παλουκάς ταξίδεψε στη

κές ζωγραφικές επιφά
νειές του από τα πρώτα
του βήματα ως στρατιώτης

στο Μεσολόγγι με το
σπανιότατο σχέδιο του
1916 που απεικονίζει Ελληνα

στρατιωτικό έωςτην
απαράμιλλη ανολοκλήρωτη Υδρα της τελευταίας περιόδου

και την τραγικά ρεαλιστική απόδοση με την τεχνική
της σπγματογραφίας μιας συγκλονιστικής αυτοπροσωπογραφίας

μεταξύ 1950 και 1955 λίγα χρόνια δηλαδή

πριν πεθάνει
Τα σχέδια έχουν γίνει με μολύβι με μελάνι και με

χρωματιστά μολύβια Επίσης υπάρχουν υδατογραφίες
και τέμπερες σε χαρτί καθώς και μερικές ελαιογραφίες
σε χαρτί ή καμβά Τα περισσότερα απ όσα έχουν χρώμα
είναι ανολοκλήρωτα ή αποτελούν μελέτες Σπανίως σημειώνεται

χρονολογία και πολύ λίγα είναι υπογεγραμμένα
ενώ σε μερικά υπάρχουν μόνο τα αρχικά Σ.Π γραμμένα

συνήθως εκ των υστέρων
Μερικά έργα αποτελούνπροσχέδια για γνωστούςπί

νακές του σκίτσα φτιαγμένα γρήγορα για να δει ο ζωγράφος

πώς θα διαμορφώσει μια σύνθεση ή μια παραγγελία

ή και σχεδιαστικές ή χρωματικές μελέτες για κάποια

θεματογραφία που τον απασχολούσε όπως για πα

Τα μοναδικά καλλιτεχνικά τεκμήρια του
ζωγράφου παρουσιάζει το Μορφωτικό

Ιδρυμα της Εθνικής Τραπέζης
στο Μέγαρο Εϋνάρδου έως τις 31 Ιουλίου

Μικρά Ασία ως ανταποκριτής

πολεμικός ζωγράφος

μαζί με τον Περικλή
Βυζάντιο και τον Παύλο
Ροδοκανάκη Τα έργα του
εκτέθηκαν στην Α Εκ
θεσιν πολεμικών έργων

Στρατιάς Μικράς Ασίας στο Ζάππειο αποσπώντας διθυραμβικές

κριτικές Λίγο αργότερα ωστόσο τα έργα κάηκαν

κατά τη μεταφορά τους με τρένο στη Σμύρνη καθώς

το υπουργείο παρότι διαφαινόταν η τραγική κατάληξη
της εκστρατείας αποφάσισε τη μεταφορά της έκθεσης

εκεί Εν μέρει λόγω της στενοχώριας που του προκάλεσε
η εξέλιξη αυτή αλλά και για να μελετήσει τη βυζαντινή
ζωγραφική το 1923 επισκέφθηκε το Αγιον Ορος μαζί με
τον φίλο του Στρατή Δούκα Εμεινε για έναν χρόνο ζωγραφίζοντας

το τοπίο του Αθωνα και κάνοντας αντίγραφα
από πολλά έργα εκκλησιαστικής τέχνης Στον σύνδεσμο

https://www.miet.gr/collections/kallitexnika
arxeia-psifiakes-siloges είναι αναρτημένα και προσβά
σιμα για τοκοινόόλα τασχέδια καιοι μελέτες του Σπύρου
Παπαλουκά μαζί και αυτά της έκθεσης περισσότερες
από 500 συνολικά παραστάσεις καθώς ο καλλιτέχνης
συχνά σχεδίαζε και στις δύο όψεις ενός χαρτιού ή στις
σελίδες μπλοκ που παρέμειναν άκοπες
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