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«Η Τέχνη έχει τούτο το κοινό με τη μαγειρική τέχνη: λίγο 
περισσότερο, λίγο λιγότερο αλάτι κάνει ανυπολόγιστη 
διαφορά, καταντάει το έδεσμα* αγνώριστο».
Λένε καμιά φορά πως η ζωγραφική, και η τέχνη γενικά, 

μοιάζει με τη ...μαγειρική. Πιο συχνά λένε πως και η 

μαγειρική είναι μια «τέχνη». Πως δε φτάνει ένας μάγειρας 

ή μια μαγείρισσα να χρησιμοποιεί τα σωστά υλικά, στις 

κατάλληλες δόσεις και να ακολουθεί πιστά μια συνταγή, για 

να βγει ένα φαγητό καλό. Χρειάζεται κάτι παραπάνω, να έχει 

κάποιο μαγειρικό... ταλέντο. 

Ας γυρίσουμε όμως στη ζωγραφική. Γιατί μοιάζει με τη 

μαγειρική; Γιατί και ο ζωγράφος χρειάζεται κάποια υλικά, 

χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία και σύνεργα και ακολουθεί 

μία διαδικασία συγκεκριμένη, με ορισμένη σειρά, για να 

μαγειρέψει, συγγνώμη!, να ζωγραφίσει. Συχνά χρειάζεται 

κι αυτός έναν οδηγό, ειδικά στην αρχή. Μπορεί να μην 

έχει βιβλίο με συνταγές, τις έχει όμως στο μυαλό του. Κι 

όταν αποκτήσει εμπειρία, συνήθως εργάζεται κι αυτός πιο 

ελεύθερα, αυτοσχεδιάζει, χωρίς να φοβάται μήπως δεν 

πετύχει το φαγητό, ο πίνακας, δηλαδή. 

Το βιβλίο που κρατάτε είναι ένας μικρός οδηγός για την 

τέχνη ενός συγκεκριμένου δημιουργού, για την «κουζίνα» 

του. Κουζίνα δεν είναι μόνο το γνωστό μας δωμάτιο, αλλά 

και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο κάποιος μαγειρεύει, 

τα αγαπημένα υλικά, οι συνταγές του, όλα αυτά που μας 

κάνουν να αναγνωρίζουμε πως ένα φαγητό το έφτιαξε 

αυτός κι όχι κάποιος άλλος. 

Ας γνωρίσουμε όμως τον... σεφ μας!

* Το  φαγητό
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Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Νικολής για τους 
δικούς του ανθρώπους, γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1906. Μοναχοπαίδι μιας πλούσιας και σημα-
ντικής οικογένειας, μεγάλωσε άνετα κι έμαθε 
γράμματα σε καλά σχολεία. Πολύ μικρός ακόμα, 
έδειξε το ταλέντο του στη ζωγραφική αλλά και στο 
γράψιμο. Έτσι, πήρε τα πρώτα μαθήματα ζωγρα-
φικής κι άρχισε να γράφει διάφορα κείμενα πριν 
τελειώσει το σχολείο. Έπειτα πήγε να σπουδάσει 
στο Παρίσι, φιλολογία στην αρχή, αλλά γρήγορα 
τον κέρδισε η ζωγραφική. Επειδή ήταν πολύ κα-
λός, σύντομα άφησε τη σχολή του κι άρχισε να 
δουλεύει μόνος στο εργαστήριό του, να δείχνει τις 
δημιουργίες του σε εκθέσεις και να αποκτά τους 
πρώτους του θαυμαστές. Στο μεταξύ, είχε την ευ-
καιρία να γνωριστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, 
συγγραφείς και άλλους, Έλληνες και ξένους. Πολ-
λά πράγματα για την τέχνη έμαθε επίσης στα μου-
σεία, στα βιβλία και τα ταξίδια του. 

Το 1934 γύρισε μόνιμα στην Ελλάδα, παντρεμένος 
ήδη με την ποιήτρια Τίγκη Κοτζιά. Σύντομα, εκτός 
από την Αθήνα, άρχισε να δουλεύει και στο πατρι-
κό σπίτι της μητέρας του στην  Ύδρα. Εκεί, γύρω 
στα 1938, κατέληξε και στον προσωπικό του τρό-
πο, την «κουζίνα» της ζωγραφικής, χωρίς να στα-
ματήσει όμως να μαθαίνει και να πειραματίζεται 
συνεχώς με την τέχνη του. Το 1942 έγινε καθηγη-
τής σχεδίου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, όπου δίδα-
ξε κοντά είκοσι χρόνια. Εκτός από τη ζωγραφική, 
είχε αρχίσει να ασχολείται και με άλλες τέχνες, να 
πλάθει γλυπτά, να δημιουργεί χαρακτικά, να σχε-
διάζει κοστούμια και σκηνικά για το θέατρο, να 
φτιάχνει εικόνες για βιβλία και περιοδικά, να γρά-
φει διηγήματα κι άλλα. Ακόμα και τον αρχιτέκτονα 
έκανε. Ανακαίνισε το παλιό αρχοντικό της Ύδρας· 
όταν αυτό καταστράφηκε από φωτιά, μετέτρεψε 
ένα παλιό σπίτι στην Κέρκυρα στο καινούργιο του 
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εξοχικό· ανακαίνισε το σπίτι του πατέρα του στο 
κέντρο της Αθήνας και διαμόρφωσε στην κορυφή 
του το διώροφο διαμέρισμα όπου έζησε και ερ-
γάστηκε από το 1957 και μετά. Φυσικά, συνέχισε 
να ζωγραφίζει και να εκθέτει έργα του στη χώρα 
μας και το εξωτερικό. Άλλωστε κατά διαστήματα 
ξαναγύριζε στο Παρίσι, ενώ έζησε και δούλεψε 
και στο Λονδίνο, μετά το δεύτερο γάμο του, με τη 
μορφωμένη Αγγλίδα αριστοκράτισσα Μπάρμπα-
ρα Χάτσινσον. Μαζί της είχε την ευκαιρία να κάνει 
ταξιδεύοντας και το γύρο του κόσμου. 

Επίσης ο Γκίκας μελετούσε σε βάθος, έγραφε 
και μιλούσε για τη ζωγραφική και την τέχνη γε-
νικά. Μαζί με αρκετούς άλλους Έλληνες καλλι-
τέχνες και «γραμματιζούμενους» της εποχής, 
ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν σε βάθος τις ρίζες 
του πολιτισμού μας, από τα αρχαία χρόνια στα 
βυζαντινά και μέχρι τη λαϊκή τέχνη, που δεν είχε 
ακόμα χαθεί, και να τις συνδυάσουν με τους τρό-
πους της «μοντέρνας τέχνης», που από τις αρχές 
του αιώνα έρχονταν από την Ευρώπη, με κέντρο 
το Παρίσι, αλλά και με στοιχεία της τέχνης άλ-
λων, μακρινών στο χώρο ή το χρόνο πολιτισμών. 
Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν έργα σύγ-
χρονα κι ελληνικά ταυτόχρονα.

Έχοντας ζήσει μια πλούσια ζωή και κερδίσει βρα-
βεία και διακρίσεις για την τέχνη του, ο Νίκος Χα-
τζηκυριάκος-Γκίκας πέθανε στην Αθήνα το 1994. 
Στο μεταξύ είχε χαρίσει το σπίτι με το εργαστήρι, 
τα βιβλία και πολλά έργα του στο Μουσείο Μπενά-
κη. Έτσι, από το 1991 ένα μέρος του κτηρίου στην 
οδό Κριεζώτου 3 λειτούργησε ως Πινακοθήκη. 
Το 2012, αφού ανακαινίστηκε όλο το κτήριο, ξανά-
νοιξε όχι μόνο ως Πινακοθήκη του Νίκου Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα, αλλά και ως Μουσείο όλων των 
Ελλήνων δημιουργών της γενιάς του.  



Ώρα για... ζωγραφική μαγειρική
Σηκώστε τα μανίκια σας και ξεκινάμε! Όπως είπαμε, ένας ζωγράφος χρειάζεται συγκεκριμένα υλικά. 
Αντί για αλεύρι ή λάδι, αυτός έχει σημεία, γραμμές και τα σχήματα που φτιάχνουν αυτές, γεωμετρικά 
ή ελεύθερα, καθώς και  χρώματα, ανοιχτά ή σκούρα, θερμά ή ψυχρά... Κι όπως το αλεύρι μπορεί να 
είναι από σιτάρι ή καλαμπόκι, τα υλικά του ζωγράφου φτιάχνονται από διάφορες «πρώτες ύλες», όπως 
τις λένε: νερομπογιές, λαδομπογιές, μολύβια, μελάνια κι άλλα πολλά. Σαν το μάγειρα, και ο ζωγράφος 
χρησιμοποιεί στη δουλειά του διάφορα εργαλεία και σύνεργα. Αντί για κουτάλες και μπολ ή το μίξερ, έχει 
χαρτιά, κομμάτια μουσαμά, ένα ειδικό χοντρό ύφασμα δηλαδή, αλλά και εργαλεία κοινά με το μάγειρα, 
όπως οι σπάτουλες και  τα απαραίτητα πινέλα.
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Νεκρή φύση με μαγειρικά σκεύη, 1984 / ανάγλυφο σε μπρούντζο, 54,5 x 116 εκ.



Στην Πινακοθήκη του Γκίκα, θα δείτε στο ατελιέ, το εργαστήρι του, την κουζίνα-δωμάτιο 
δηλαδή, πολλά από τα εργαλεία και κάποια από τα υλικά του. 

Ξέρετε σε τι χρησιμεύει το καθένα;
«Αλλά μ’ αρέσουν κι αυτά τούτα τα εργαλεία της δουλειάς μου: τα τελάρα, τα ικριώματα 
διαφόρων τύπων, οι παλέτες ποικίλων σχημάτων, οι σπάτουλες, μικρές και μεγάλες, στενές 
ή φαρδιές, σκληρές ή ελαστικές, τα υποδεκάμετρα, οι χάρακες, οι χρωστήρες, 
τα πινέλα, τα δοχεία, φιαλίδια, πιατάκια, τα βάζα, τα πολύχρωμα κουρέλια».
Κάθε φορά που ένας μάγειρας ετοιμάζει το ίδιο φαγητό, μουσακά, ας πούμε, αυτό βγαίνει, 
έστω και λίγο, διαφορετικό, ακόμα κι αν ακολούθησε κατά γράμμα την ίδια ακριβώς 
συνταγή. Αν όμως τύχει να κάνει κάποιες αλλαγές-επειδή δοκίμασε μια άλλη συνταγή, 
επειδή μαγειρεύει για άλλους ανθρώπους, με άλλα γούστα, επειδή άλλαξε η μόδα της 
μαγειρικής και αντί για απλό ξύδι βάζουμε στη σαλάτα μπαλσάμικο - τότε το ίδιο φαγητό 
θα βγει ακόμα πιο διαφορετικό. Έτσι γίνεται και με τους ζωγράφους. Κάθε έργο τους είναι 
μοναδικό. Σαν τους μάγειρες όμως, συνήθως κι αυτοί προτιμούν κάποια θέματα ή υλικά πιο 
πολύ κι άλλα λιγότερο. Αυτό έχει να κάνει με την κουζίνα τους, τον προσωπικό τους τρόπο. 

Είπαμε πολλά κι ακόμα να μπούμε στην... κουζίνα.  Κοιτάξτε κάτι ενδιαφέρον πριν! Αυτό 
το έργο, που δεν είναι ζωγραφιά αλλά ανάγλυφο, έχει ως θέμα μια σειρά από σύνεργα και 
αντικείμενα που μπορούμε να βρούμε σε μία πραγματική κουζίνα-δωμάτιο.    

Αναγνωρίζετε κάποια;

Για να γνωρίσουμε την κουζίνα  της τέχνης του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, 

ας κοιτάξουμε πιο προσεκτικά κάποια χαρακτηριστικά έργα του 

και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τη συνταγή με την οποία έφτιαξε 

το καθένα. Δε μας ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες, γιατί μπορεί 

και να μας χαλάσουν τη... γεύση και την απόλαυση των έργων! Καμιά φορά, 

όμως, ίσως χρειαστεί να συμπληρώσουμε μια συνταγή 

με τη φαντασία μας.

ν! Καμιά φορά, 
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.................................................

.................................................

Οδηγίες
Στο κάτω μέρος του χαρτιού σχεδιάζουμε το πάνω 
μέρος από κάποιο έπιπλο. Πάνω του σχεδιάζουμε, από 
αριστερά προς τα δεξιά: μία χάρτινη μάσκα με τρία 

Καμιά φορά ένα εργαλείο... μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα και υλικό, όπως 
το μολύβι που κρατάμε για να σχεδι-
άσουμε και ταυτόχρονα σχεδιάζουμε 
με τη μύτη του. Εδώ δεν έχουμε ακρι-
βώς μια ζωγραφιά, αλλά ένα «σχέδιο», 
ένα έργο δηλαδή χωρίς καθόλου ή 
με ελάχιστο χρώμα. Αυτό το σχέδιο, 
λοιπόν, έχει... γίνει με αρκετές λε-
πτομέρειες και ακρίβεια. Συνδυάζει 
σχήματα με καμπύλες και σχήματα 
με γωνίες. Είναι κυρίως μαύρο με μία 
δόση λευκού, και αρκετούς ενδιάμε-
σους γκρίζους «τόνους», όπως λένε οι 
καλλιτέχνες τα χρώματα που είναι 
περισσότερο ή λιγότερο σκοτεινά το 
ένα από το άλλο. 

Τίτλος
………………………………………….................................

Είδος 

Ανάλογα με το βασικό θέμα του έργου, αλλάζει και το 
είδος του. Αν ήταν φαγητό, θα μιλούσαμε, για παρά-
δειγμα, για ένα πιάτο με κρέας ή με ζυμαρικά. Όταν 
ένα έργο τέχνης έχει ως θέμα του άψυχα αντικείμενα, 

λέμε ότι είναι μία «νεκρή φύση». 

Βασικά εργαλεία και υλικά

Για να ανοίξει  

Ένα κομμάτι 
χαρτί 24 x 28 

εκατοστά

Μία άσπρη 
κιμωλία 
(παστέλ)

Ένα κομμάτι 
κάρβουνο

Μαύρο μελάνι

Μία πένα

Μπορείτε να 
καταλάβετε πώς 

δημιουργούνται οι γκρίζοι 
τόνοι στο...

ορεκτικό μας;
πάνω 

ζ ό
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Λαϊκά παιχνίδια, 1935
μελάνι, κάρβουνο και άσπρο παστέλ 
σε χαρτί, 24 x 28 εκ.



Για να δείξουν οι ζωγράφοι ότι τα θέματά τους έχουν όγκο, πιάνουν δηλαδή χώρο όπως τα πραγματικά 
αντικείμενα, χρησιμοποιούν διάφορα… κόλπα. Τα πιο παλιά και γνωστά είναι η «φωτοσκίαση», να δείχνουν δηλαδή 
με πιο σκοτεινούς τόνους τις σκιές των διάφορων θεμάτων, και η «προοπτική», να ζωγραφίζουν δηλαδή πιο μεγάλα 
τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στο θεατή και να μικραίνουν σταδιακά όσα είναι πιο μακριά του. 

Τέλος γεμίζουμε τον τοίχο στο «φόντο», το πίσω μέρος δηλαδή, του έργου με μικρές κάθετες γραμμούλες, 
και έτοιμο το ορεκτικό μας!

φτερά, ένα πήλινο κανάτι, ένα τασάκι με κοχύλια μπροστά 
του κι ανάμεσά τους μια ξύλινη φλογέρα· μετά ...............
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 η όρεξη

Ο Γκίκας ίσως δεν έπαιξε ποτέ με 
τέτοια παιχνίδια. 
Μεγαλώνοντας όμως, προσπάθησε 
να τα προστατέψει, μαζί με πολλά 
άλλα αντικείμενα της καθημε-
ρινότητας των απλών ανθρώπων. 
Γιατί έβρισκε ότι, προσπαθώντας 
να καλύψουν τις ανάγκες τους με 
τα υλικά που έβρισκαν γύρω τους, 
οι άνθρωποι αυτοί ανακάλυπταν, 
δίχως να το προσπαθούν, και την 
αληθινή ομορφιά.

Ο ζωγράφος μας τελείωσε αυτό το 
σχέδιο, αλλά όχι και το ...μαγείρεμα. 
Χρησιμοποίησε το έργο ως «μελέτη», 
δοκιμή, για να φτιάξει δύο χρόνια 
μετά, στα 1937, έναν πολύχρωμο πίνα-
κα με το ίδιο θέμα, αλλά και κάποιες 
μικροδιαφορές. Και στη μαγειρική, 
όταν θέλουμε να φτιάξουμε ένα και-
νούργιο πιάτο, μπορεί να χρειαστούν 
πολλές δοκιμές πριν μάθουμε να το 
κάνουμε καλά. Κάποιες ίσως αποτύ-
χουν τελείως, ενώ η τελική συνταγή 
μπορεί να διαφέρει λίγο ή πολύ από 
άλλες. Κάποια δοκιμή μπορεί να γίνει 
μόνο στο μυαλό μας, να είναι μόνο 
σχέδιο.Και οι συνταγές, που γρά-
φουμε οι ίδιοι ή βρίσκουμε έτοιμες, 
μοιάζουν επίσης με τις δοκιμές και τα 

σχέδια ενός καλλιτέχνη. Στα τόσα χρόνια 
της καριέρας του, ο Νίκος Χατζηκυριάκος-
Γκίκας δημιούργησε αμέτρητα σχέδια, 
με διαφορετικά θέματα και ποικίλα υλικά. 
Βιαστικά σκίτσα, προσχέδια και παραλλα-
γές, μελέτες για άλλα έργα, με πολλές 
λεπτομέρειες, σχέδια-κανονικά έργα 
τέχνης, που τα προτίμησε δίχως χρώμα. 
Σχέδια για να αντιγράψει άλλα έργα τέχνης, 
που του έκαναν εντύπωση, σχέδια-ενθύμια 
απ’ τα ταξίδια του, καρικατούρες, σχέ-
δια για σκηνικά και κοστούμια, για τις 
εικόνες σε κάποιο βιβλίο ή περιοδικό, 
για τις αρχιτεκτονικές του δημιουρ-
γίες... Σε όλα όμως έχει προ-
σπαθήσει να συλλάβει την 
ουσία, τα βασικά στοιχεία 
του θέματός του.

Μια ενδιαφέρουσα 
λεπτομέρεια! 

Προσοχή 

κατούρες, σχέ-
τούμια, για τις 
ο ή περιοδικό, 
ου δημιουρ-
προ-

την 
εία 
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Από πού 
πέφτει το φως 
στο πιάτο μας;

................................................
..............................................

.........................................
...............................

Έχει 
χρησιμοποιήσει 

ο Γκίκας σ’ αυτό 
προοπτική;

.............................................
.......................................

...............................

ήσει
αυτό



Τίτλος
..................................................................................................

Ο τίτλος ενός έργου είναι σαν το όνομα μιας συνταγής, ενός πιάτου. 
Μπορεί να είναι απλός ή να περιέχει μεγάλη δόση φαντασίας.

Είδος
Όταν θέμα ενός έργου είναι ένα ανθρώπινο πρόσωπο, μιλάμε 

για «πορτραίτο» ή «προσωπογραφία». 

Όταν αυτό το πρόσωπο είναι ο 
ίδιος ο δημιουργός του έργου, 

μιλάμε για «αυτοπροσωπογραφία». Λαδομπογιές. Χρώματα κυρίως «ψυχρά», 
που μοιάζουν μακρινά και λυπητερά, 
και  λίγα «θερμά», που δείχνουν κοντινά 
και χαρούμενα. Πολύ μπλε και γκρίζο, 
λιγότερο θαλασσί, ελάχιστο μαύρο. Λίγο 
βυσσινί και λίγο ροζ .................................
.... ............................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

Σχέδιο αρκετά λεπτομερές. 
Ευθείες αλλά και πιο ελεύθερες γραμμές. 

Πινέλα 
Ένα κομμάτι μουσαμάς 
στερεωμένος σε τελάρο, ξύλινο 
πλαίσιο δηλαδή, 60 x 44 εκατοστά
Μία παλέτα

Τίτλος

Να περάσουμε 
στο κυρίως πιάτο;

Τί

.  

Αν δεν είχατε δει 
φωτογραφίες του Γκίκα, 

ούτε γνωρίζατε τον τίτλο του 
έργου, θα μαντεύατε ότι είναι 

αυτοπροσωπογραφία; 
Πώς;

.............................................
.......................................

.........

Σε σχέση με τις 
φωτογραφίες του καλλιτέχνη 

που υπάρχουν στην Πινακοθήκη, 
πόσο κοντά στην πραγματική του 

μορφή σας φαίνεται 
η αυτοπροσωπογραφία του;

....................................................
................................................

.....................................

Βασικά εργαλείαΒασικά εργαλεία

Βασικά υλικάΒασικά υλικά

..............
.........

.

Για 
να κάνει ένας 
ζωγράφος ένα 

πορτραίτο να μοιάζει αληθινό, 
έχει συνήθως μπροστά του ένα
 «μοντέλο» ή μια φωτογραφία.

Για την αυτοπροσωπογραφία του 
ο Γκίκας τι βοήθεια μπορεί να 

χρησιμοποίησε;
...........................................

............................

α 



Γεμίζουμε προσεκτικά τα περιγράμματα του 
σχεδίου με χρώμα. Γκρι και σκούρο μπλε στο 
σακάκι .............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Έπειτα προσθέτουμε με το πινέλο μικρές 
διαγώνιες γραμμές στο φόντο, χρησιμοποιώ-
ντας όλα σχεδόν τα χρώματά μας. 
Τοποθετούμε πιο πυκνές πινελιές 
γαλάζιου χρώματος δίπλα στο πρόσωπο 
του πρωταγωνιστή. Πασπαλίζουμε τη 
μορφή του με ένα ύφος............... και

Σχεδιάζουμε το πάνω μέρος του μανικιού 
του που φαίνεται με παράξενα οριζόντια 
«φουσκώματα». Κάτω δεξιά σχεδιάζουμε ........
........................................................................
........................................................................
....................................................................

Οδηγίες
Σχεδιάζουμε με αρκετή λεπτομέρεια στο 
κέντρο του πίνακα τη μορφή του ζωγράφου 
ως τη μέση, στραμμένη λίγο προς τα αριστερά. 
Φοράει ............................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

O πίνακας ζωγραφίστηκε στα 1942, όταν ο Γκίκας είχε αρχίσει 
την καριέρα του ως καθηγητής, ενώ για την Ελλάδα είχε ξεκινήσει 
η Κατοχή από τους Γερμανούς. Παρόμοιο τρόπο ζωγραφικής 
χρησιμοποίησε ο ζωγράφος και σε άλλα έργα της ίδιας εποχής, όπως 
θα δείτε και στην Πινακοθήκη. Μπορεί όλα αυτά να έχουν κάποια 
σχέση μεταξύ τους;.........................................................................
....................................................................................................
Εξάλλου οι καλλιτέχνες, όταν φτιάχνουν πορτραίτα, ακολουθούν 
συχνά μια πιο... παραδοσιακή κουζίνα στην τέχνη τους. Φαντάζεστε 
γιατί; ............................................................................................

Μπορεί να σας ενδιαφέρει 

ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ!
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Αυτοπροσωπογραφία, 1942   
λάδι σε καμβά, 60 x 44 εκ. 



Τίτλος
.....................................................................................

Eίδος
Όταν ένα έργο απεικονίζει όχι απλά αντικείμενα, αλλά μία πιο 
γενική εικόνα ενός εσωτερικού χώρου, μπορούμε να πούμε 
ότι είναι ένα «εσωτερικό». 

Bασικά εργαλεία 
Xάρακας και μέτρο..............................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
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Σύνθεση με ρυθμικά αντικείμενα, 1935  
λάδι σε ξύλο, 81 x 105 εκ.



Bασικά υλικά 
Λαδομπογιές. Χρώματα κυρίως «γήινα», δηλαδή αυτά που 
έχουν το χώμα και στοιχεία της φύσης όπως τα φύλλα και οι 
πέτρες, από τα οποία φτιάχνονταν κιόλας παλιά αυτά τα χρώ-

ματα. Ο πίνακας είναι πλούσιος χρωματικά. Ποια χρώματα, 
«αποχρώσεις», παραλλαγές των χρωμάτων δηλαδή, και 
τόνους βλέπετε; ......................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Σχέδιο άλλοτε ακριβές και με λεπτομέρεια, άλλοτε πιο γενικό, 
αφαιρετικό. Άλλοτε γραμμικό, γωνιώδες και άλλοτε με καμπύ-
λες γραμμές, ρευστό. Αρκετά γεωμετρικά σχήματα: τετράγωνα, 
ορθογώνια παραλληλόγραμμα, ρόμβοι, τρίγωνα και ακανόνιστα 
πολύεδρα, ποικίλων μεγεθών. 

επισκεφτεί την πρώτη έκθεση του Γκίκα στο Παρίσι 
και σχολίασε θετικά τα έργα του! 
Επίσης ο Γκίκας από πολύ νωρίς προσπάθησε να 
αιχμαλωτίσει και να μεταφέρει στα έργα του το φως 
και τον τρόπο που επηρεάζει τα πράγματα γύρω του. 

Μήπως στον πίνακα κάποια σχήματα δεν ανήκουν 
σε πραγματικά αντικείμενα αλλά σε σκιές; ............
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Ζυγίζουμε τα υλικά μας και υπολογίζουμε με ακρίβεια 
πού θα τα βάλουμε στο χώρο, ώστε να θυμίζουν το ένα 
το άλλο δημιουργώντας κάτι σαν μουσικό ρυθμό. Έτσι, 
το ακτινωτό σχήμα της βεντάλιας επαναλαμβάνει το 
ύφασμα στο μπράτσο του καναπέ με τις διπλώσεις του. 
Τα πινέλα μέσα στο βάζο θυμίζουν.............................
.................................................................................
.................................................................................

Γεμίζουμε τα σχήματά μας με χρώμα ως εξής:.............
................................................... .............................
.................................................................................
.................................................................................

Οδηγίες
Γεμίζουμε σχεδόν όλο το χώρο του πίνακα δημιουργώντας μια 
πυκνή «σύνθεση». Σύνθεση λέμε το αποτέλεσμα που δημιουρ-
γούν όλα μαζί τα υλικά του ζωγράφου, κάτι σαν το πιάτο με το 
φαγητό όπως το σερβίρει ο μάγειρας. Σχεδιάζουμε με αρκετή 
ακρίβεια τα παρακάτω αντικείμενα:.......................................... 
..............................................................................................
..............................................................................................

Χρησιμοποιώντας το χάρακα και το μέτρο, συμπληρώνουμε με 
γεωμετρικά σχήματα: ..............................................................
............................................................. .................................
..............................................................................................

Η γεωμετρία, απαραίτητη στα μαθηματικά και στην αρχιτεκτο-
νική, ενδιέφερε πολύ το Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα και, άλλοτε 
ολοφάνερα και άλλοτε πιο κρυφά, τη βρίσκουμε στο μεγαλύτερο 
μέρος της δουλειάς του. Στα γεωμετρικά σχήματα και σώματα 
βασίστηκε και μία ολόκληρη κατεύθυνση της μοντέρνας τέχνης, 
που γνώρισε από πρώτο χέρι ο καλλιτέχνης στο Παρίσι, ο 
«κυβισμός». Καταλαβαίνετε, νομίζω, από πού πήρε το όνομά 
του... Ο πιο διάσημος κυβιστής ζωγράφος, ο Πικάσο, είχε 

Ο Γκίκας ζωγράφισε τον πίνακα το 1935, αλλά 
πολλά χρόνια μετά, στα 1969, ξαναγύρισε και τον 
συμπλήρωσε, πράγμα που ίσως επανέλαβε μία ακόμη 
φορά. 

«Ποτέ κανένα έργο δεν είναι ολοκληρωμένο. 
Κι εγώ πολλές φορές το αφήνω έτσι - μια τελευταία 
πινελιά δεν τη βάζω».

Σημείωση
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Προσέξατε πόσο 
τακτοποιημένα είναι
όλα τα εργαλεία και 
τα υλικά στο ατελιέ
του Γκίκα; 
Κάπως έτσι ήταν 
και την ώρα
που εργαζόταν!

Τι γίνεται συνήθως «μεταξύ γευμάτων»; 
Πώς είναι τότε η κουζίνα σας;

Και τι μας λέει ο πίνακας σχετικά; 

22
Μεταξύ γευμάτων, 1953  
λάδι σε καμβά, 58 x 45,5 εκ.

ΩΡΑΩΡΑ



«...αντίθετα από άλλους ζωγράφους που πιτσιλάνε τα πάντα με 
τις μπογιές τους εγώ ποτέ δεν λερώνω το πάτωμα ή τα ρούχα 
μου και γι’ αυτό δεν έχω ανάγκη να φοράω ποδιά, όταν δουλεύω. 
Ντύνομαι όπως πάντα γιατί τα θέλω όλα να είναι τακτικά βαλμέ-
να, όλα πολύ καθαρά και δεν μου αρέσουν οι ακαταστασίες και 
οι βρωμισιές τριγύρω μου.»

Μιας και κάνουμε  διάλειμμα, θέλετε να μάθετε ποια ήταν η 
σχέση του καλλιτέχνη με την πραγματική μαγειρική; Λοιπόν, του 
άρεσε πολύ και ήταν περίφημος μάγειρας αλλά και οικοδεσπό-
της, όπως άλλωστε και οι γυναίκες του. Είχαν να λένε οι φίλοι 
τους για τα ελληνικά φαγητά που απολάμβαναν τα καλοκαίρια 
στην ταράτσα του σπιτιού της  Ύδρας ή για τα κινέζικα πιάτα 
αργότερα, όταν είχε μαγέψει τον καλλιτέχνη η μακρινή Ανατολή. 
Για τις καινούργιες συνταγές, από διάφορα μέρη του κόσμου, 
που του άρεσε να δοκιμάζει, για τα εκλεκτά γεύματα με καλό 
γαλλικό κρασί, για μια υπέροχη παέγια1 με θαλασσινά που ετοί-
μαζε για όλη την παρέα του μια φορά το χρόνο, κι άλλα πολλά... 

«…με τραβούσε κι η θέα του στολισμένου τραπε-
ζιού κι η περισσότερη ασπράδα του κολαριστού 
τραπεζομάντιλου, μ’ ένα δεύτερο νταντελένιο 
στενό και μακρύ από πάνω σεμέν ντε τάμπλ2 όπου 
συμμετρικά ήταν τοποθετημένα λουλούδια μέσα 
σε δύο βαζάκια ασημένια που λάμπανε (τα είχαν 
τρίψει το πρωί) και στις τέσσερις άκρες από μια 
αλατιέρα και μια πιπεριέρα, ασημένιες κι αυτές 
καθώς και τα μαχαιροπίρουνα: τρία πιρούνια 
αριστερά, δύο μαχαίρια δεξιά, ένα μαχαιροπίρου-
νο και δύο κουταλάκια μικρότερα από πάνω απ’ 
τα πιάτα και στη μέση του τραπεζιού μια μεγάλη 
φρουτιέρα γεμάτη ροδάκινα, αχλάδια και σταφύ-
λια. Ανάμεσα στα βάζα και στη φρουτιέρα ήταν 
τοποθετημένα πιατάκια ασημένια, γεμάτα φοντάν, 
πτί-φούρ3 και τσοκολατάκια. Στον μπουφέ, 
σκεπασμένα με πετσετάκια, φαινόντουσαν τυριά 
διαφορετικά από κείνα που τρώγαμε συνήθως 
και μια πηχτή κίτρινη κρέμα, στρωμένη με καμέ-
νη χρυσή ζάχαρη, κι ένα πεπόνι κομμένο κι ένα 
καρπούζι. Στο βάθος αραδιασμένες έβλεπες πέντε 
μποτίλιες «γαλλικό κρασί», δυο κουμάρια4 
λεμονάδα, την μποτίλια του ούζου απάνω σ’ ένα 
δίσκο με γύρω-γύρω, έτοιμα, μικρά ποτηράκια...»

1 παραδοσιακό ισπανικό φαγητό
2 μακρόστενο κέντημα για τραπέζι 
3 είδη γλυκών
4 κανάτες

όστενο κέ
η γλυκών
νάτες

1111
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για διάλειμμα!διάλειμμα!
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Τίτλος
.................................................................

«Ακίνητοι οι κύβοι των σπιτιών σαν 
αμυγδαλωτά με ροδοζάχαρη και οι 
ρόμβοι των στεγών, και τα φίδια των 
μαντρότοιχων. Οι σκοτεινές καμάρες, οι 
βραχότοποι, οι σπηλιές, οι ανεμόμυλοι, 
τα μοναχικά δέντρα. Οι μπακλαβάδες 
των συνοικιών...»
Η Ύδρα δεν ήταν μόνο το νησί της μητέ-
ρας του Γκίκα, τα παιδικά του καλοκαίρια, 
το εξοχικό και το εργαστήρι του για πολλά 
χρόνια, ο τόπος συνάντησής του με αγαπη-
μένους φίλους. Ήταν επίσης ένα πολύ ση-
μαντικό θέμα της ζωγραφικής του, που του 
έδωσε την ευκαιρία να να ανακαλύψει την 
ιδιαίτερη γεύση της καλλιτεχνικής του κουζί-
νας, έναν «ελληνικό» και «προσωπικό», όπως 
λένε οι ειδικοί, κυβισμό. 

Βασικά υλικά
Σχέδιο απλό, χωρίς λεπτομέρειες, που θυμίζει 
το παιδικό. Σχήματα επίπεδα, που δε δίνουν 
την εντύπωση του χώρου..............................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

Βασικά εργαλεία
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Είδος
Όταν ένας πίνακας παριστάνει ένα τοπίο, 

λέμε ότι είναι «τοπιογραφία» ή, απλά, 
τοπίο. Ένα τοπίο μπορε ί να είναι φυσικό, 
δημιουργημένο από τον άνθρωπο, με αρχι-

τεκτονήματα δηλαδή, 
ή συνδυασμός των δύο.
 Στα τοπία του, και ειδικά 
αυτά της  Ύδρας, ο καλλιτέ-
χνης μας κατάφερνε πραγ-
ματικά να συλλάβει τον 
ξεχωριστό χαρακτήρα κάθε 
περιοχής. Μάλιστα λένε 
ότι, όταν ένας θαυμαστής 
του είδε για πρώτη φορά το 
νησί της  Ύδρας, φώναξε: 
«Αυτό είναι Γκίκας!»

Μικρή  Ύδρα, 1947 / λάδι σε χαρτόνι, 11,3 x 17,5 εκ.



Προσοχή! 
Επειδή αυτό το ζωγραφικό πιάτο είναι πολύ μικρό, 
απολαύστε το ένας-ένας! Καλά που δεν τρώγεται 
στ’ αλήθεια, γιατί δε θα προλαβαίνατε ούτε να το 
δείτε...

Οδηγίες
...................................................................................................
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

..............................................................................

.....................................

Σε ποια πραγματικά αντικείμενα αντιστοιχούν τα 
γεωμετρικά σχήματα του πίνακα; Υπάρχουν άραγε 
κάποια που δεν απεικονίζουν κάτι συγκεκριμένο, 
είναι δηλαδή «αφηρημένα»; .................................
..............................................................................

Και 
κάτι ενδιαφέρον

 Οι μοντέρνοι καλλιτέχνες, 
θέλοντας να δημιουργήσουν μια 

τέχνη πιο αληθινή και αγνή, έσκυψαν 
συχνά με ενδιαφέρον πάνω στα παιδικά 

σχέδια και τις ζωγραφιές, όπως και 
πάνω στην τέχνη των «πρωτόγο-

νων» πολιτισμών, και επηρεά-
στηκαν πολύ από αυτά.

γματ



Τίτλος
..............................................................................

Είδος
................................................................................
...............................................................................

Βασικά εργαλεία
...............................................................................
...............................................................................

Βασικά υλικά
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Οδηγίες
Σχεδιάζουμε τη θέα της πόλης του Λονδίνου όπως θα την είδε ο 
ζωγράφος από................................................................................

Zωγραφίζουμε τα παρακάτω θέματα: ........................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Οι κυβιστές συχνά μας δείχνουν τα ίδια αντικείμενα ή διαφορετικά 
αντικείμενα του ίδιου πίνακα από περισσότερες πλευρές, για να τα 
δούμε ολόκληρα, όπως ξέρουμε ότι είναι στην πραγματικότητα. 

Παρατηρείτε κάτι τέτοιο στον πίνακα; .......................................
......................................................................................................
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Γεμίζουμε τα περισσότερα σχήματα του πίνακα όχι με ενιαίες επιφάνειες 
χρώματος, αλλά με μικρές-μικρές πινελιές διαφορετικών αποχρώσεων, 
τη μία δίπλα στην άλλη. Αυτός ο τρόπος ζωγραφικής με τις κηλίδες θυμί-
ζει τον τρόπο που εργάστηκαν ορισμένοι καλλιτέχνες στα τέλη του 19ου 

αιώνα. Στην περίπτωσή μας, τι έχει επιτύχει με αυτήν τη μέθοδο 
ο ζωγράφος; .....................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Mπορεί να σας ενδιαφέρει 
Οι κυβιστές καλλιτέχνες αρκετά συχνά ζωγράφιζαν ή κολλούσαν στα 
έργα τους κομμάτια από επιγραφές ή άλλα κείμενα. Οι αριθμοί και τα 
γράμματα στο έργο μας αντιστοιχούν σε διευθύνσεις του Λονδίνου όπου 
έζησε και εργάστηκε ο ζωγράφος. 

Ποια στοιχεία από το κλίμα και την ιδιαίτερη ταυτότητα της 
μεγαλούπολης πέτυχε να μας δώσει με τον πίνακα; .......................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Aν δε χορτάσατε... 
Μπορείτε να βρείτε στην 

Πινακοθήκη έργα-παραλλαγές 
της ίδιας συνταγής, με θέμα 

τις στέγες;

Στέγες Λονδίνου Ι, 1945                                                                                  
λάδι σε καμβά, 25 x 54 εκ.
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Τίτλος
..................................................................................................................................

Εκτός από τον ήλιο και το φως του, συχνά συναντάμε στα έργα του Γκίκα και το φεγγάρι 
με το δικό του, ιδιαίτερο φως και το δικό του τρόπο να επηρεάζει έτσι τα πράγματα. 

Είδος
...........................................................................................

Βασικά εργαλεία
............................................................................................
..........................................................................................

Βασικά υλικά
...........................................................................................
...........................................................................................

Οδηγίες
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

Άραγε το φεγγάρι μπορεί να συμβόλιζε και κάτι για το ζωγράφο;
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ποια είναι η γενική γεύση 
που μας αφήνει το έργο; ..........................................
....................................................................................
....................................................................................

Με ποιους τρόπους το καταφέρνει αυτό; ................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Σημείωση: 
Πολλές φορές ο καλλιτέχνης μας χρησιμοποιούσε κάτω από 
έργα του ένα προσεκτικά σχεδιασμένο δίχτυ από ίσα τετράγωνα, 
σαν αυτά μιας σκακιέρας, και τοποθετούσε σημαντικά στοιχεία 
της σύνθεσης πάνω σε αυτό, και μάλιστα σε τέτοιες αποστάσεις 
μεταξύ τους, ώστε το έργο να γίνει ακόμα πιο όμορφο και αρμο-
νικό. Μαζί με άλλους δημιουργούς και επιστήμονες του καιρού 
του, επηρεασμένος από αρχαίες θεωρίες, πίστευε ότι απ’ το 
μακρινό σύμπαν μέχρι τον πιο μικρό οργανισμό, παντού στον 
κόσμο, κρύβεται η ίδια ακριβής γεωμετρία, που του χαρίζει και 
την ομορφιά του. Με τα χρόνια της έδινε λιγότερη σημασία, 
αλλά φαίνεται πως, χωρίς να το καταλαβαίνει, εξακολουθούσε 
να ζωγραφίζει λες και ακολουθούσε τους ίδιους... 
μαγικούς κανόνες.
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Στη χάση του φεγγαριού, 1956 / λάδι σε ξύλο, 50 x 50 εκ.

Αν πάλι δε χορτάσατε... 
Περιγράψτε το έργο σε λίγες γραμμές ξεκινώντας από 
τον τίτλο του: Στη χάση του φεγγαριού ..........................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
............................................................................
....................................................................
.....................................................
....................................................
..............................................
.................................................



Και έτοιμος ο Άγριος Κήπος! 
Αλήθεια, εσείς βρίσκετε πως ο πίνακας δικαιολογεί τον τίτλο του; .................................................

Γιατί; ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Πολλοί κήποι μας ευχαριστούν όχι μόνο τα μάτια, αλλά όλες τις αισθήσεις. Ο δικός μας φαίνεται 
να είναι ένας από αυτούς; ....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Ο Νίκος-Χατηκυριάκος Γκίκας ήταν σαν να παρατηρούσε συνεχώς με ένα μεγεθυντικό φακό τα πάντα γύρω του, και κυρίως 
τη φύση, που τον μάγευε. Μπορούσε να καταλάβει και να μεταφέρει έπειτα στα έργα του και την πιο μικρή λεπτομέρειά της, 
όχι μόνο πώς μοιάζει απ’ έξω ένα φυτό, ένα ζώο, το έδαφος, αλλά και πώς είναι φτιαγμένο από μέσα τους, πώς λειτουργούν...

Ο Νί

Tίτλος
.......................................................................................................

Είδος
..................................................................
.................................................................
....................................................................

Βασικά υλικά
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................

Βασικά εργαλεία
............................................................................................................
............................................................................................................
................................................................................................

Οι ζωγράφοι χρησιμοποιούν για τα χρώματα και τις αποχρώσεις τους 

ονό ματα που εμείς δύσκολα θυμόμαστε: μπλε ουλτραμαρίν, κόκκινο 

Πομπηίας, κίτρινο Νεαπόλεως... Μερικά, όπως το λευκό του μολύβδου ή 

η ώχρα, δείχνουν από ποιες φυσικές ουσίες έβγαινε αρχικά κάθε χρώμα. 

Επειδή εδώ μιλάμε για μαγειρική, δοκιμάστε να... ξαναβαφτίσετε τα χρώ-

ματα του πίνακα με βάση υλικά της μαγειρικής (θυμηθείτε το μελιτζανί 

και το λεμονί): .........................................
.........................................

.............

.........................................
.........................................

.........................................
.

Οδηγίες
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

.

.
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Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια 
Ο Γκίκας άρχισε να... μαγειρεύει έργα με θέμα κήπους το 
καλοκαίρι του 1954, αφού είδε και απόλαυσε τον κήπο του 
Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου.

23

Άγριος κήπος, 1959 / λάδι σε καμβά, 113 x 144 εκ. 



Αν ήμασταν Άγγλοι ή από κάποια χώρα της μακρινής Ανατολής, 
ένα φλιτζάνι τσάι θα ήταν τώρα ό,τι πρέπει. Αλλά κι εμείς σήμερα 
ξέρουμε ότι το τσάι μας τονώνει, μας βοηθάει να χωνέψουμε και 
προστατεύει με διάφορους τρόπους την υγεία μας. 

Όσο για τον Γκίκα, έπινε απαραίτητα κάθε μέρα τσάι σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρό-
γραμμα. Ίσως λόγω της Αγγλίδας γυναίκας του, ίσως γιατί ταίριαζε στον αριστοκρατικό 
χαρακτήρα του, ίσως επειδή τον είχε μαγέψει η Άπω Ανατολή τόσο, ώστε να τον φωνάζουν 
κάποιοι «Κινέζο»...  Η καθημερινή του αυτή συνήθεια μας θυμίζει ότι σ’ εκείνα τα μέρη, 
την πατρίδα του τσαγιού, το σερβίρισμά του ήταν μια πραγματική τελετή, τόσο σημαντική, 
που ακόμα και οι αντίπαλοι πολεμιστές ξεχνούσαν την έχθρα τους όσο το απολάμβαναν. 
Ο καλλιτέχνης δεν παρέλειψε να το σημειώσει στις εντυπώσεις απ’ το ταξίδι του εκεί.

Μέχρι να πιείτε τις τελευταίες γουλιές, σημειώστε κι εσείς μια τυχαία αλλά 
ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: ο πρώτος πίνακας μοντέρνας τέχνης που είδε 
από κοντά, μαθητής ακόμα, στο Παρίσι, ο Γκίκας και του έκανε τεράστια 
εντύπωση ήταν Το Τσάι του Ματίς. Ο Ματίς ήταν από τους πρώτους που, 
γύρω στις αρχές του 20ού αιώνα, τόλμησαν να ζωγραφίσουν απλά, καθημερι-
νά θέματα με έντονα, καθαρά χρώματα. Στη ζωγραφική του Γκίκα, ιδιαίτερα 
στο ξεκίνημά του, θα βρούμε έργα επηρεασμένα από την κουζίνα της τέχνης 
αυτών των ζωγράφων, που, επειδή είχαν σοκάρει το κοινό, ονομάστηκαν 
«φωβιστές», δηλαδή άγρια θηρία.  

Τσάι; 

ττώνν ω
«φωβιστές», δηη
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Εδώ ο καλλιτέχνης μας δεν εμπνεύστηκε μόνο από τις 
ατέλειωτες σε ποικιλία μορφές της φύσης, αλλά και 
από ένα φυσικό φαινόμενο. Πόσο καλά κατάφερε να το 
μεταφέρει στον πίνακα; ....................................................
...........................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

Tίτλος
 ........................................................................................

Ο Γκίκας έλεγε πως όλα τα έργα του είχαν την 
αφετηρία τους στην πραγματικότητα. Το Βροχερό 
Τοπίο που τον ενέπνευσε εδώ βρισκόταν στην 
περιοχή της Θεσπρωτίας, στην Ήπειρο. Έχει σημασία 
σήμερα για μας να ξέρουμε από ποιο μέρος είναι; 
Γιατί; ..............................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
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Βροχερό τοπίο ΙΙ (Θεσπρωτία), 1977 / ακρυλικό σε καμβά, 113 X 195 εκ.



Είδος
......................................................................................................
....................................................................................................

Βασικά εργαλεία
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Βασικά υλικά
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................

Οδηγίες
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Κάθε τόσο αφήνουμε το χρώμα να στάξει από το πινέλο πάνω στον 
πίνακα, για να ................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
..................................................................................................

Η γενική γεύση του έργου μας έχει κάτι από το κλίμα της τέχνης της 
αγαπημένης στον Γκίκα Ανατολής...

Μήπως δε χορτάσατε ;
Το στάξιμο των χρωμάτων στην επιφάνεια μεγά-
λων κομματιών μουσαμά ήταν κάτι που, ανάμεσα 
σε άλλα, συνήθιζαν ήδη από τη δεκαετία του 1940 
Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ζωγράφοι που προσπα-

θούσαν με έργα αφηρημένα να «εκφραστούν» 
ελεύθερα. Γι’ αυτούς, αντίθετα με τον Γκίκα, είχε 

περισσότερη σημασία το  συναίσθημα παρά η λο-
γική, το χρώμα κι όχι το σχέδιο, η ζωγραφική ως 
πράξη κι όχι ως αποτέλεσμα. Κι όμως, ο καλλιτέ-
χνης μας δε δίστασε να πειραματιστεί με στοιχεία 

αυτής της τέχνης. Μπορείτε να βρείτε κάποια 
σε άλλα έργα του; Να θυμάστε, πάντως, ότι ο 
χαρακτήρας του Γκίκα δεν τον άφησε να ξεχάσει 
ποτέ την ελληνική κουζίνα της ισορροπίας και 

του μέτρου!
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
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Tίτλος
.................................................................................

Ταράτσα ή κήπος; Όταν ανακαίνισε το σπίτι του, αλλά 
και αργότερα, ο Γκίκας φρόντισε ιδιαίτερα την εικόνα 
και την ατμόσφαιρα της μεγάλης ταράτσας-βεράντας 
στην μπροστινή πλευρά του 5ου ορόφου. Σιγά-σιγά, 
δημιούργησε μία ήσυχη όαση στο κέντρο της Αθήνας, 
με τα ξύλινα καφασωτά, τις τέντες, τις γλάστρες με 
φυτά και δέντρα από διάφορα μέρη του κόσμου, τα 
μπρούντζινα έπιπλα που σχεδίασε ο ίδιος, τα διακο-
σμητικά αντικείμενα και τα έργα τέχνης... 

Είδος
.................................................................................

Βασικά εργαλεία
.................................................................................
..................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Βασικά υλικά
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Οδηγίες
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Και κάτι ενδιαφέρον!
Ο πίνακας, ζωγραφισμένος στα 1990, είναι από 
τα τελευταία έργα του Γκίκα. Λένε πως οι ζωγρά-
φοι μεγάλης ηλικίας προτιμούν σκούρα χρώματα, 
σχεδιάζουν με αστάθεια και δημιουργούν έργα με 
βαριά, «λυπημένη» διάθεση. Επιπλέον, όταν έφτιαξε 
το έργο, ο καλλιτέχνης μας έβλεπε με δυσκολία και 
είχε πρόσφατα χάσει την αγαπημένη του γυναίκα. 
Στην Ταράτσα της οδού Κριεζώτου φαίνονται όλα 
αυτά; .............................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Ταράτσα της οδού Κριεζώτου, 1990
λάδι σε καμβά, 150 x 150 εκ. 

Αν και πάλι δε χορτάσατε...
Ανεβείτε μετά στην ταράτσα. 
Μην απογοητευτείτε! 
Κλείστε τα μάτια, θυμη-
θείτε τον πίνακα και 
προσπαθήστε να 
φανταστείτε και να 
νιώσετε πώς θα 
ήταν μια φορά κι 
έναν καιρό... 



Μια έκπληξη! Περιμένατε μία συνταγή για γλυκό, έτσι δεν είναι; 
Η ζαχαροπλαστική μοιάζει πολύ με τη μαγειρική, αλλά είναι μία ξεχωριστή τέχνη, 
κυρίως επειδή τα υλικά που χρησιμοποιεί και οι αναλογίες τους έχουν πάντα ως 
αποτέλεσμα δημιουργίες με γλυκιά γεύση. Αντίθετα, οι δημιουργίες της μαγειρικής 
σπάνια είναι γλυκές. Κάπως έτσι, και η γλυπτική συγγενεύει βέβαια με τη ζωγραφι-
κή, αλλά είναι μια διαφορετική τέχνη. Είδαμε ότι ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, 
ανάμεσα στα άλλα, ασχολήθηκε και με αυτή. Από τα γλυπτά του που θα δείτε, 
αυτό είναι σίγουρα το πιο παράξενο.

Τίτλος
...................................................................................................................

Βασικά υλικά
Μερικές σανίδες 
Τσιμέντο σε σκόνη
Ασβέστης σε σκόνη
Άμμος / Νερό
Αρκετά καρφιά
Καμιά δεκαριά άσπρα κοχύλια
Τρίμματα από κόκκινο τούβλο 
Λίγα δόντια και ένα μικρό κόκαλο 
προβάτου 
Λίγα μεταλλικά ελάσματα, μικρά και 
λίγο μεγαλύτερα, κάποια σε σχήμα 
σπείρας. 
Κομμάτια από κεραμεικά 
Μερικά κομμάτια από χρωματιστά 
φλιτζάνια 
Μερικά σιδερένια άγκιστρα

Μερικές κάψουλες για σόδα 
(τις χρησιμοποιούσαν παλιά)
∆ύο-τρία χερούλια από έπιπλα 
∆ύο κρεμαστάρια κάδρων
Ένα σουρωτήρι (το βούλωμα) 
από νεροχύτη
Ένα γυαλάκι κόκκινο
Ένα κομμάτι σίδερο βαμμένο άσπρο 
Κόλλα

Bασικά εργαλεία
...................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................

Και για το τέλος...

Προσοχή! 
Μάλλον θα χρειαστούμε κι έναν χτίστη, 
για να φτιάξει το τσιμέντο!

Είδος
Mυθική μορφή
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Η Μέδουσα, 1948
τσιμέντο και διάφορα αντικείμενα
56 x 50 εκ.



Οδηγίες
Ενώνουμε πρώτα τις σανίδες με καρφιά και φτιάχνουμε μία τετράγωνη βάση για 
το έργο. Αφού φτιάξουμε ασβέστη, αλείφουμε με αυτόν τη βάση. Ανακατεύουμε 
τσιμέντο, ασβέστη, άμμο και νερό, και απλώνουμε το μίγμα στο κέντρο της βάσης, 
σχηματίζοντας ένα στρογγυλό σχήμα για το κεφάλι της Μέδουσας. Ύστερα καρφώ-
νουμε ή κολλάμε πάνω ένα-ένα τα υπόλοιπα υλικά έτσι, ώστε καθένα να γίνει ένα 
κομμάτι από τα μέρη της μορφής. Βάζουμε το σουρωτήρι του νεροχύτη και μια 
κάψουλα για το ένα μάτι, μια κάψουλα και ένα κομμάτι από πράσινο φλιτζάνι για το 
άλλο• καρφιά για τα φρύδια• ένα χερούλι και ένα λαιμό από κεραμεικά σκεύη για τη 
μύτη....................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Αν δε χορτάσατε  

Ποια άλλα γλυπτά εμπνεύστηκε ο Γκίκας από τους μύθους των 
αρχαίων Ελλήνων; .............................................................................................
...........................................................................................................................
.............................................................................................................................

Μπορεί να σας ενδιαφέρει! 
Η Μέδουσα Γοργώ δεν είναι ένα συνηθισμένο γλυπτό. Ο Γκίκας την έφτιαξε στον Πόρο 

για έναν φίλο του. Επειδή εκείνος την ήθελε για έξω, πάνω απ’ την είσοδο του σπιτιού 
του, προτίμησε αντί για πίνακα να κάνει ένα γλυπτό. ∆εν είχε όμως τα απαραίτητα ερ-
γαλεία και υλικά. Ο δαιμόνιος καλλιτέχνης εκμεταλλεύτηκε τότε ό,τι βρήκε γύρω του: 
τη λάσπη που έφτιαχναν κάτι χτίστες και ένα σωρό τυχαία μικροαντικείμενα απ’ τη 
θάλασσα, την παραλία και μια παλιά αποθήκη. Με παρόμοιο τρόπο έφτιαξε και τις δύο 
αδελφές της πρώτης Μέδουσας. Χωρίς να το ξέρει, χρησιμοποιώντας «φτωχά» υλικά, 
ήταν σαν να μάντευε μία μόδα της τέχνης που θα εμφανιζόταν σχεδόν είκοσι χρόνια 
αργότερα...

Προσοχή! 
Θυμηθείτε ότι η Γοργώ μπορεί να τρόμαζε με την ασχήμια της και να πέτρωνε τους εχθρούς της, αλλά για τους φίλους της 
ήταν ένα πολύτιμο φυλαχτό! Κρατήστε λίγο την όρεξή σας, λοιπόν, φυλάξτε ένα κομμάτι και... 

καλή τύχη στα δικά σας μαγειρέματα, κάθε είδους!
31
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Αν σας... ά
νοιξε η όρεξη και θέλετε να μάθετε περισσότερα 

για την «κουζίνα» της τέχνης του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα: 

Αράπογλου Ε., Γκίκας. Σχέδια, Εκδόσεις Αδάμ, Αθήνα 1992
Αράπογλου Ε., Κριεζώτου αρ. 3. Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. 

Το σπίτι, το Εργαστήριο και η Πινακοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2011
Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ. - Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ν., «Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-)», 

Οι Έλληνες Ζωγράφοι., 20ός αιώνας, Μέλισσα, Αθήνα 1976, 329-350
Βαλκανά Κ.-Χ., Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας: Το ζωγραφικό έργο, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2011

Ghika: Τα εργαστήρια του καλλιτέχνη, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 1999
Ηλιοπούλου-Ρογκάν Ν., Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Ο Απολλώνιος - Ο ∆ιονυσιακός, 

Μουσείο Μπενάκη-Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, Αθήνα 2006
Ηλιοπούλου-Ρογκάν Ν., Τα Παράλληλα. Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Πολύπλανο, Αθήνα 1980

Maros B. (σκηνοθεσία), Ghika. Selbstbildnis eines griechischen Malers, 1977 
«Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας», Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες, 15 Ιανουαρίου 1995
Νίκου Χατζηκυριάκου Γκίκα. Γλυπτική 1934-1984, Το Τρίτο Μάτι, Αθήνα 1984

Παπαστάθης Λ. (σκηνοθεσία), «Τρεις επισκέψεις στον Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα», Παρασκήνιο, ΕΤ1, Αθήνα 1994
Τα λαϊκά παιχνίδια: Οι αναμνήσεις και οι σκέψεις του ζωγράφου ανοίγουν τα παράθυρα του πίνακα, 

Εθνική Πινακοθήκη-Κέντρο Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, Αθήνα 1993
Τσαγκαρουσιάνος Σ., «Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας: Είμαστε πάντα μόνοι», Το Τέταρτο, 8, 66-70

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ν., Ανίχνευση της ελληνικότητος, Πολύπλανο, Αθήνα 1985
Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ν., Ενώπιον Άλλων, Αστρολάβος-Ευθύνη, Αθήνα 1990

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ν., Το χαλί όπου παίζαμε ήτανε κόκκινο, Ίκαρος, Αθήνα 1996






