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Κοσμάς Ξενάκης
Χασάπηδες και
Κριοφόροι στο
Μορφωτικό Ιδρυμα
Εθνικής Τραπέζης
Μέγαρο Εϋνάρδου
Αγ Κωνσταντίνου
20 Μενάνδρου
ως τις 28/3/2020

Εκθεση
Εργα από την

έκθεση Κοσμάς
Ξενάκης

Χασάπηδες και
Κριοφόροι

οι χασάπηδες
ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΞΕΝΑΚΗ
Το Μορφωτικό Ιδρυμα E9viKns Tpcmézns παρουσιάζει

το ζωγραφικό έργο evôs πολύπλευρου δημιουργού
μέσα από την εμμονική του προσήλωση στη

συγκεκριμένη θεματική
ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΑΙΤΡΑΠΕΛΛΟΥ

Υπήρχε

κάτι που δεν μπορούσε να
κάνει ο Κοσμάς Ξενάκης 1925
1984 Υπήρξε ζωγράφος γλύπτης

χαράκτης σκηνογράφος
δημιουργός χάπενινγκ τα οποία ήταν επί της
ουσίας καθολικά έργα τέχνης όπου συνδυάζονταν

η μουσική ο χορός το θέατρο ο
κινηματογράφος και οι πλαστικές τέχνες
ενώ επιπλέον ήταν αρχιτέκτονας και πολεοδόμος

Ωστόσο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση στο Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής

Τραπέζης με τίτλο Κοσμάς Ξενάκης Χασάπηδες

και Κριοφόροι ανακαλύπτουμε
σε βάθος την πρώτη πτυχή της πολυσχιδούς
πορείας του και ακολουθούμε βήμα-βήμα
τη διαδρομή του από την αναπαράσταση
στη μερική και στην πλήρη αφαίρεση ή αν
θέλετε από την ελληνικότητα της ζωγραφικής

του στη σύνδεσή της με την ευρωπαϊκή
πρωτοπορία μέσα από την εμμονική

προσήλωση του στη συγκεκριμένη θεματική
Γιατί ο Ξενάκης είναι ένα εξαιρετικό

παράδειγμα ζωγράφου που δουλεύει με
εμμονή μια φόρμα και την αναπτύσσει σε
τέτοιον βαθμό ώστε αυτή στο τέλος φτάνει
να αυτονομείται και να αποκτά μια ανεξάρτητη

υπόσταση εξηγεί ο διευθυντής του
ΜΙΕΤ Διονύσης Καψάλης ο οποίος είναι
και επιμελητής της έκθεσης μαζί με τον
ιστορικό τέχνης Σπύρο Μοσχονά

Πρόκειται για μια επιμέρους αναδρομή
στο έργο του Ξενάκη μετά τη μεγάλη έκθεση
που διοργανώθηκε το 2015 στο Μουσείο
Μπενάκη σε επιμέλεια Γιώργου Χατζημιχάλη

και σε αυτή βλέπουμε εξήντα πίνακες

και περίπου ογδόντα έργα στα οποία
κυριαρχεί η θεματική των χασάπηδων ενώ
σταδιακά ο Ξενάκης εισάγει εικονογραφι¬

κές αναφορές απο την αρχαία τέχνη με τους
κριοφόρους και τους μοσχοφόρους σε
σκηνές που διαδραματίζονται πάντα εμφανώς

σε κάποιο κρεοπωλείο Από τα χασάπικα
της πρώτης περιόδου 1943-1954 όπου

αποδίδει ρεαλιστικά τα θέματά του και με
εξπρεσιονιστική διάθεση στις υπαινικτικές
συνθέσεις των χρόνων μεταξύ 1955-1965
όταν βρίσκεται στο Παρίσι και ο μοντερνισμός

είναι στο απόγειο του με τον Πικάσο
απόλυτο κυρίαρχο με αποτέλεσμα να

απελευθερώσει και τη δική του ζωγραφική
από την αφηγηματική αναπαράσταση

ενός θέματος
Τι ήταν αυτό όμως που τον γοήτευε τόσο

σε αυτή την μπρουτάλ αισθητική των
χασάπηδων επί το έργον Ο Κοσμάς Ξενάκης

είχε μαθητεύσει στην Αρχιτεκτονική
Σχολή του ΕΜΠ όπου δίδασκαν ο Νίκος
Χατζηκυριάκος Γκίκας και ο Δημήτρης
Πικιώνης αλλά και στο εργαστήριο του
Γιάννη Τσαρούχη και παραπλεύρως κοντά

στον Διαμαντή Διαμαντόπουλο οπότε
το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο
επάγγελμα μάλλον ξεκίνησε όταν ήρθε σε
επαφή με το αντίστοιχο ενδιαφέρον των
δασκάλων του για την απεικόνιση λαϊκών
μαγαζιών όπως τα καφενεία τα κουρεία
τα μανάβικα και βεβαίως τα κρεοπωλεία
Οπως σημειώνει όμως ο καθηγητής Ιστορίας

της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ευγένιος Δ Ματθιόπουλος στον μικρό συνοδευτικό

κατάλογο της έκθεσης του MET
Η επιλογή του να απεικονίσει χασάπηδες

και σφαγές ζώων και πολύ περισσότερο η
εμμονή του σε αυτά τα θέματα δεν μπορούν
να κατανοηθούν μόνο ως προσαρμογή στη
γενικότερη ελληνοκεντρική και παρεμφερή
ηθογραφική θεματολογία που απασχολούσε
τους δασκάλους του Δεν ζωγράφιζε αορίστως

λαϊκούς επαγγελματίες κουρείς
οικοδόμους φουρναραίους τοαγκάρηδες
κ.ά Η προσήλωση αυτή του νέου ζωγράφου

εξέφραζε προφανώς κάτι ανησυχητικό
και βαθύτερο Το οποίο σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του Ματθιόπουλου και μιλάμε
για εκτιμήσεις γιατί ο ίδιος ο Ξενάκης
δεν είχε σχολιάσει αυτή την εμμονή του
οφειλόταν στο ότι περισσότερο ή λιγότερο
συνειδητά ο Ξενάκης μεταβόλιζε συμβολικά

ψυχολογικά τη βαρβαρότητα της
εποχής την επιβολή της βίας στην πολιτική
ζωή και την υποστροφή στον πρωτογονισμό

των οργανωμένων τελετουργιών της
αιχμαλωσίας του βασανισμού και της σφαγής

των ανππάλων Υπόρρητα ο Ξενάκης
ζωγράφιζε για τον χαμό νέων στις μάχες
στην κρεατομηχανή του Γράμμου και των
εκτελεστικών αποσπασμάτων

Γιατί βέβαια ο Κοσμάς Ξενάκης μαζί με
τους δύο μεγαλύτερους αδελφούς του τον
Ιάννη Γιάννη Ξενάκη έναν από τους σημαντικότερους

συνθέτες και αρχιτέκτονες
διεθνώς και τον Ιάσονα καθηγητή Φιλοσοφίας

στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάνα

μετείχαν ενεργά στην Εθνική Αντίσταση ως
μέλη της ΕΠΟΝ Ο δε Γιάννης είχε τραυματιστεί

σοβαρά στα Δεκεμβριανά από θραύσματα

οβίδας που τον χτύπησαν στο πρόσωπο

και είχε δραπετεύσει από την Ελλάδα
για να εγκατασταθεί τελικά στο Παρίσι το
1947 Ηξεραν δηλαδή όλοι τους από πρώτο
χέρι με τι τρόπους μπορούσε να εκδηλωθεί
η διάχυτη βία της εποχής Είχαν γεννηθεί
στη Βράΐλα της Ρουμανίας και είχαν έρθει
στην Ελλάδα για να φοιτήσουν στην Αναρ
γύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών
Ο Κοσμάς Ξενάκης είχε εγκατασταθεί στο
Παρίσι για δύο χρόνια 1954-56 χάρη σε
μια υποτροφία από τη γαλλική κυβέρνηση
προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές Αρχι¬

τεκτονικής Εκεί ήρθε σε άμεση επαφή με το
έργο του Πικάσο με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει

την αναπαράσταση και να ριχτεί
με πάθος στην περιπέτεια της κυβιστικής
και όχι μόνο αφαίρεσης μένοντας ωστόσο

πάντα πιστός στη θεματική των χασάπηδων

Τελικά η προοπτική εργασίας στο
αρχιτεκτονικό γραφείο του Κωνσταντίνου
Δοξιάδη τον έφερε πίσω στην Ελλάδα Ο
Ξενάκης πέθανε αιφνιδίως από εγκεφαλικό

επεισόδιο το 1984 όσο η ατομική του
έκθεση στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη βρισκόταν

σε λειτουργία Ηταν μόλις 59 ετών και
είχε ακόμα πολλά να δώσει αλλά έστω κι
έτσι πρόλαβε να εξασφαλίσει μια θέση στο
πάνθεον των μεγάλων της ελληνικής τέχνης
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