
-Κονμπανουά! Καλησπέρα στα γιαπωνέζικα. Κλικ! Μόλις άναψα… Με τέτοιο τεράστιο 
κεφάλι στηριγμένο σε ξυλοπόδαρα μοιάζω με διαστημάνθρωπο, συγγνώμη, 
διαστημο-φωτιστικό. Δυσκολεύεσαι να με ανακαλύψεις ανάμεσα στα σύνεργα της 
ζωγραφικής; Έχεις δίκιο! Όλα εδώ γύρω είναι αγνώριστα. Έχουν μεταμορφωθεί σε μικρά 
και μεγάλα σχήματα. Παραλληλόγραμμο το καβαλέτο, κύκλος η ψάθινη πολυθρόνα, 
μισοφέγγαρο το αψιδωτό παράθυρο. Ένας λαβύρινθος από ζιγκ-ζαγκ γραμμές! 
Κάθε μέρα, την ίδια ώρα, πινέλα, παλέτες, μπογιές και μουσαμάδες “παίρνουν φωτιά”! Το 
ηλιοβασίλεμα, βλέπεις… Τα φλογερά χρώματα του ήλιου που δύει με κάνουν να νοσταλγώ 
την πατρίδα μου. Στην Ιαπωνία, ξέρεις, λατρεύουμε τον ήλιο. 
Εμένα όμως το χάρτινό μου πρόσωπο απλώνει στο εργαστήρι ένα απαλό, λευκό φως που 
μπερδεύεται με τη λάμψη του δειλινού. Βγάζεις άκρη με τόσες ανακατεμένες πιτσιλιές; 
Τρελαίνομαι να μετράω τα χρώματα. Τρία κόκκινα, δύο πορτοκαλιά, δύο μαβιά! Σου είπα 
χρώματα; Χρωματιστές σκιές εννοούσα…
-Καληνύχτα από την Ύδρα! Σαγιονάρα!

Εργαστήρι στη Δύση

Κοντεύει Αύγουστος. Το θερμόμετρο έχει ανέβει για τα καλά. Μικροί-μεγάλοι σε 
αναβρασμό. Παιχνίδια μέσα κι έξω από το σπίτι, βόλτες, μπάνια, εκδρομές, σχέδια 
για μεγαλύτερες αποδράσεις… Αλλά και άφθονες νωχελικές ώρες, για 
ονειροπόληση, διάβασμα ή και «βαρεμάρα». Γιατί όχι και για μια διαφορετική 
βουτιά; 

Πάρτε βαθιά ανάσα και… μακροβούτι στην τέχνη, ανάμεσα στα ζωγραφικά έργα του 
Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα! Επισκεφθείτε την Πινακοθήκη, αν έχετε την ευκαιρία, 
περιηγηθείτε ηλεκτρονικά στους χώρους της ή πραγματοποιείστε ελεύθερη 
αναζήτηση στον ιστότοπο του Μουσείου. Εξερευνήστε τα έργα και σταθείτε σε 
κάποιο που σας τραβάει το ενδιαφέρον και την προσοχή. «Διαβάστε» το θέμα του, 
παρατηρήστε τα χρώματα και τα σχήματα, αφεθείτε να νιώσετε την αίσθηση του 
πίνακα, ανακαλύψτε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που σας δημιουργεί ή 
ακολουθήστε τις διαδρομές της φαντασίας σας… 

Τώρα δοκιμάστε να τα βάλετε όλα σε λόγια! Mερικές ιδέες: περιγραφή του τοπίου 
που απεικονίζεται, μια μικρή ιστορία με πρωταγωνιστές τα πρόσωπα του έργου, ο 
καλλιτέχνης αφηγείται πώς το εμπνεύστηκε... Μπορείτε και να γίνετε συγ-γραφείς 
του ίδιου κειμένου με την παρέα σας ή να βουτήξετε στον ίδιο πίνακα ξανά, για νέες 
ανακαλύψεις. Να, εμείς πειραματιστήκαμε με κάποια καλοκαιρινά έργα του 
δημιουργού. Περιμένουμε τα δικά σας μικρά κείμενα για άλλα ή και τα ίδια έργα του 
στο education@benaki.gr 

Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και καλές βουτιές!



Εργαστήρι στη Δύση, 1960, λάδι σε μουσαμά


