
Στο πλαίσιο του εορτασµού της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων, η Εφορεία Αρ-
χαιοτήτων Χανίων διοργάνωσε µια πολύ ενδιαφέρουσα εικαστική έκθεση
µε στόχο να επισηµάνει τη σηµασία και τον ρόλο των µουσείων στην προ-
βολή της πολιτισµικής ιστορίας του τόπου. 

Ζωγραφίζοντας την ΙστορίαΖωγραφίζοντας την Ιστορία
■ Μέσα από τη δηµιουργική µατιά των εικαστικών στα Χανιά 

ηηέκθεση µε θέµα “Από το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Χανίων
και τη Βυζαντινή και Μεταβυ-
ζαντινή συλλογή, στο Ναό του
Αγίου Ρόκκου και την υπόγεια
Τούρκική Κρήνη. Σύγχρονοι ει-
καστικοί "αφηγούνται" παλιές
ιστορίες…” πραγµατοποιήθηκε
από 17-31 Μαΐου 2015, υπό
την επιµέλεια της αρχαιολό-
γου Ευτυχίας Πρωτοπαπα-
δάκη, ενώ το συντονισµό είχε
η προϊσταµένη της υπηρεσίας,
δρ Ελ. Παπαδοπούλου. Το
άρθρο αυτό αποτελεί ένα
οδοιπορικό και µια ξενάγηση
στις “ιστορίες” που αφηγούν-
ται τα εντυπωσιακά έργα των
συµµετεχόντων στην έκθεση. 
Την ιδιαίτερη αυτή έκθεση χα-
ρακτήρισε η µεγάλη ποικιλία
έργων και θεµάτων που επέ-
λεξαν να αναδείξουν οι εικα-
στικοί, αλλά και η ποικιλία στις
τεχνικές, στα υλικά, στις φόρ-
µες, συνθέτοντας έτσι, µέσα
στο εκκλησάκι του Αγίου Ρόκ-
κου, έναν µικρόκοσµο πηγαίας
έµπνευσης. Ακαδηµαϊκή ζω-
γραφική δίπλα σε έργα µε
αφαίρεση και µε νέα παραστα-
τικότητα, µε ιµπρεσιονισµό ή
µε υπερρεαλισµό, άλλα έργα
µε µεταφυσική διάσταση, µε
µαγικό ρεαλισµό και µε ονει-
ρικά - φανταστικά σύνολα
καθώς και ποιητικές αναφορές
αποδεικνύουν ότι οι συµµετέ-
χοντες εικαστικοί βρίσκονται
σε µια συνεχή αναζήτηση της
τέχνης και των µηνυµάτων
που µόνο αυτή ξέρει τόσο
άµεσα και αποτελεσµατικά να
στέλνει στους αποδέκτες της. 
Πρώτος σταθµός στο οδοιπο-
ρικό µας, τα εντυπωσιακά
συµβολικά γλυπτά της Σύλ-
βιας Πετσούρα, µε τίτλο
“Αποτροπαϊκά κερασφόρα
προσωπεία”, σε µικτή τεχνική,
δεσπόζουν σε ιδιαίτερο σηµείο
της έκθεσης και µαγνητίζουν
τους φίλους της τέχνης. Πηγή
έµπνευσης, το κερασφόρο
προσωπείο (16-17ος αι.) που
εκτίθεται στη βυζαντινή και
Μεταβυζαντινή συλλογή. Ένα
ακόµη εντυπωσιακό  έργο, το
“Μουσείο αρχαίων ανα-
µνήσεων - µελέτη των χα-
µένων µελών των
αγαλµάτων”, λάδι σε καµβά,
της Σ. Πετσούρα, έχει σηµείο
αναφοράς αγάλµατα µε χα-
µένα µέλη ελληνιστικών και
ρωµαϊκών χρόνων(1). Οι µορ-
φές βρίσκονται στην ξυραφιά
φαντασίας και πραγµατικότη-
τας, αγκυλωµένες στα διάκενα
υπαρκτού-ανύπαρκτου, ενώ ο

χρόνος αντιµετωπίζεται ως η
πιο ψεύτικη από όλες τις
εφευρέσεις µας.
Επόµενος εικαστικός σταθµός,
τα “Ειδώλια του πλαστικού
πολιτισµού” της Χριστίνας
Κουκουράκη, εµπνευσµένο
από πήλινα ειδώλια των ελλη-
νιστικών χρόνων, ευρήµατα
από τάφους του νεκροταφείου
της Αρχαίας Κυδωνίας. Πρό-
κειται για κούκλες, φυσιογνω-
µίες που θα µπορούσαν να
υπάρξουν στην αρχαία Ελ-
λάδα. Τα επιζωγραφισµένα
πλαστικά δοχεία µε τα πήλινα
κεφαλάκια λειτουργούν συµ-
βολικά. Το πλαστικό δέχεται
ευχάριστα την αλλαγή της
µορφής του σε καλλιτεχνικό
αντικείµενο αλλά και σε
φορέα µηνυµάτων από το πα-
ρελθόν.
Η πήλινη πυξίδα του κιθαρω-
δού (1300-1250 π.Χ) από θα-
λαµωτό τάφο της περιοχής
της Απτέρας, αποτέλεσε την
πηγή έµπνευσης της Ελένης
Μανωλαράκη. Τέσσερα έργα
µε τίτλο “Ποιητής” προβάλ-
λουν την ίδια προϊστορική
µορφή σε σφύζον ενεργειακά
περιβάλλον, αλλά και σύµβολα
πολιτισµού και φύσης. «Οι κοι-
νωνίες σε εποχές ακµής τιµούν
και σέβονται τη φύση, επίσης
απαιτούν από τους δηµιουρ-
γούς συλλογικά οράµατα και
όχι εφησυχαστικές κολακείες»
σηµειώνει η κα Μανωλαράκη.
Ιδιαίτερο επίσης ως προς την
επιλογή του θέµατος και των
χρωµάτων, το έργο της Κατε-
ρίνας Τσεµπελή, µε τίτλο
“∆υτικό Κλίτος”, ακρυλικά
και λαδοπαστέλ σε καµβά,
απεικονίζει άποψη του εκθε-
σιακού χώρου του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου. Οπως
σηµειώνει η εικαστικός, η πρό-

θεσή της ήταν να αποδώσει
“ιµπρεσιονιστικά” τον χώρο, το
ζεστό χρώµα, την υπέροχη αρ-
χιτεκτονική. 
Με δύο µικρά συµβολικά έργα,
η Σοφία Βλαζάκη, επιχειρεί
να συνδυάσει ετερόκλητες ει-
κόνες, θέµα οικείο στον υπερ-
ρεαλισµό, προερχόµενες από
διαφορετικές περιόδους της
ανθρώπινης τέχνης. Για το
έργο µε τίτλο “Γυάλινο µπλε
πουλί”, µικτά υλικά σε χαρτί,
πηγή έµπνευσης αποτελεί µε-
ταξύ άλλων ένα µπλε γυάλινο
οµοίωµα πτηνού των ρωµαϊ-
κών χρόνων από τάφο στο
Καστέλι Κισάµου. 
Ο εικαστικός Στέλιος Αλεξά-
κης έχει µεταπλάσει ένα άρτια
σχεδιασµένο ελληνιστικό
άγαλµα αθλητή, σε θεό Ερµή.
Το έργο “Σπουδή σε άγαλµα
νέου αθλητή”, κάρβουνο σε
χαρτί, είναι εµπνευσµένο από
άγαλµα γυµνού νέου (ελληνι-
στικών χρόνων) από το
Ασκληπιείο της Λισού. Ο καλ-
λιτέχνης αντιπαραβάλει επιτυ-
χώς τη µορφή του νέου µε το
σύµπλεγµα των Τυραννοκτό-
νων καθώς και µε το ποίηµα
“Ιωνικόν” του Καβάφη. Η τε-
χνική του κολάζ χρησιµοποι-
ήθηκε σε ένα ιδιαίτερα
εντυπωσιακό έργο της Ολγας
Βερυκάκη µε τίτλο “Παρελ-
θόν, παρόν και αύριο”, µε
ακρυλικά χρώµατα και άλλα
υλικά σε µικτή τεχνική. Το έργο
παρουσιάζει ένα σύµπλεγµα
οίκων/σπιτιών κάθε µορφής
µε την παρουσία ταύρων, σύµ-
βολα της εργασίας και της δύ-
ναµης και τη µορφή του Αγίου
Γεωργίου(2) ως σύµβολο πί-
στης σε ιδανικά. 
Ενα πανέµορφο δηµιούργηµα
του Αντώνη Βλαβογιλάκη
µε τον αινιγµατικό τίτλο του
“Λ67”, παραπέµπει στον κω-
δικό του γλυπτού στο µουσείο.
Το έργο είναι εµπνευσµένο
από το αγαλµατίδιο της θεάς
Αφροδίτης από την Κυδωνία,
του 2ου αι. π.Χ. Ο καλλιτέχνης
επιδίωξε να αποτυπώσει την
αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα
του κτηρίου του αρχαιολογι-
κού µουσείου, µε βασικό στοι-
χείο την καµάρα, σχήµα που
επαναλαµβάνεται επάνω στο
σώµα του γλυπτού. Η δυνα-
µική του καθρέφτη συγκινεί
την Λαµπρινή Μποβιάτσου,
στο έργο της “Αρχαίος Κα-
θρέπτης”(3), µολύβι και χρω-
µατιστά µολύβια σε χαρτί. Η
καλλιτέχνις τιµάει το αντικεί-
µενο για τη συµβολιστική του

διάσταση και αναδεικνύει την
εσωτερικότητα του ανθρώπου,
την επικοινωνία του ζωντανού
µε το νεκρό, το µυστηριώδες
και το άγνωστο. 
Βαθιά φιλοσοφηµένο και συµ-
βολικό, το ξυλόγλυπτο της
Πέπης Χατζηδάκη “Οι
υφάντρες”, µε balsa και
ψυχρά σµάλτα, είναι εµπνευ-
σµένο από µια ρήση του
Shiler: «Τα δεσµά, είτε είναι
από ατσάλι, είτε είναι από µε-
τάξι, δεσµά είναι». Το έργο, εµ-
πνευσµένο από µια επιτύµβια
στήλη µε τίτλο “η χειραψία”(4),
είναι αλληγορικό, υποδηλώ-
νοντας την “φυλακή” µέσα
στην οποία οι γυναίκες εκείνης
της εποχής ζούσαν όλη τους
τη ζωή.
Με δύο όµορφα έργα µε τίτλο
“Από την επιτύµβια
στήλη”(5), λάδι σε χαρτί και
“Η αυλή των θαυµάτων”
λάδι σε καµβά, συµµετείχε
στην έκθεση η κα Ρένα
Μπραουδάκη - Νικολα-
κάκη. Το έργο αυτό απεικονί-
ζει άποψη του κήπου του
Αρχαιολογικού Μουσείου Χα-
νίων µε την ενετική και οθω-
µανική κρήνη, ενώ τα χρώµατα
αποπνέουν διάθεση ροµαντι-
σµού. 
Εντυπωσιακό και συγκινητικό
το έργο της Πόπης Γιατρου-
δάκη µε τίτλο “Λάρνακα”(6),
σε µικτή τεχνική, αποτίνει
φόρο τιµής στο κολάζ. Τα µο-
τίβα είναι υποβλητικά, θραύ-
σµατα της µνήµης της, εικόνες
από έναν κόσµο πόνου, φθο-
ράς και αρρώστιας. Τα υλικά
του έργου, που “εξυπηρετούν”
το σκοτεινό του χαρακτήρα,
είναι το κάρβουνο, µελάνια,
χαρτιά από ακτινογραφίες. Το
σύνολο χαρακτηρίζεται από
θαυµαστή πρωτοτυπία και
“ποικιλία έκφρασης” καθώς η
καλλιτέχνις επιλέγει να διευ-
ρύνει τη συνείδηση, να συµφι-
λιωθεί µε το συγκλονιστικό

γεγονός του θανάτου, ίσως
για να ατενίσει από τα έγκατα
τον ουρανό...
Επόµενος σταθµός, το έργο
της εικαστικού Άννας Σίνου, µε
τίτλο “Συνοµιλία: Προσχέ-
διο τοιχογραφίας από τη
Βυζαντινή Συλλογή”(7),
κάρβουνο και ξηρά παστέλ. Οι
ασπρόµαυρες µορφές φωτι-
σµένες µε εσωτερικές πηγές
φωτός λειτουργούν συµβο-
λικά, ενώ η απόδοση των µορ-
φών έχει γίνει αφαιρετικά µε
εξπρεσιονιστικό τρόπο. ∆εν
υπάρχουν χαρακτηριστικά στα
πρόσωπα των φιγούρων, εισά-
γοντας έτσι µια µεταφυσική
διάσταση στον χωροχρόνο. Η
εικαστικός Αναστασία Πε-
τράκη συµµετείχε στην έκ-
θεση µε τα έργα
“Θρηνωδός”(8), υδατοδιαλυ-
τές ξυλοµπογιές σε χαρτί, και
“Επιτύµβιο”(9), κάρβουνο σε
χαρτί. Πρόκειται για γυναικείες
µορφές που θρηνούν και ανα-
δεικνύουν την πλαστικότητα
και τα ιδεαλιστικά - εξιδανι-
κευµένα χαρακτηριστικά των
πρωτοτύπων. Την τρίτη διά-
σταση αποδίδει επιτυχώς η
προσεγµένη φωτοσκίαση.
Εµπνευσµένο από τη µυθολο-
γία, το έργο µε τίτλο “Σάτυ-
ρος”(10) -ακρυλικά, κάρβουνο
και χρωµατιστά µολύβια- είναι
σφραγισµένο µε το προσωπικό
ζωγραφικό ιδίωµα του Νίκου
Βισκαδουράκη. Η ζωγραφική
είναι εξπρεσιονιστική αλλά πα-
ράλληλα υιοθετεί στοιχεία και
από την ανεικονική τέχνη. Εύ-
κολα διακρίνεται µια έντονη
συναισθηµατική αγωνία µέσα
από τις µορφές και την επι-
λογή έντονων χρωµάτων και
αντιθέσεων. Ειλικρινής, άµεση
και πρωτότυπη αυτή η ζωγρα-
φική, κεντρίζει το ενδιαφέρον
του επισκέπτη καθώς ο δηµι-
ουργός εισάγει στο µικρό εκ-
κλησάκι του Αγίου Ρόκκου, µια
προσωπική αντίληψη που

υποστηρίζει τον πνευµατικό
χαρακτήρα στην τέχνη. 
Με εµπνευσµένο έργο συµµε-
τείχε στην έκθεση ο κ. Γιάν-
νης Μαρκαντωνάκης που
εγκατέστησε στην Υπόγεια
Κρήνη τα “Κλιµακωτά βιο-
σηµεία 19. Φωτεινοί οικί-
σκοι”, σε µικτή τεχνική. Πηγή
έµπνευσης ήταν τα οµοιώµατα
οικίσκων (1250-1200 π.Χ)
από τη µινωική εγκατάσταση
στο Καστέλι Χανίων, τα οποία
εκτίθενται στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων. Οι οικίσκοι -
βιοσηµεία, φτιαγµένοι ευφάν-
ταστα από πεπιεσµένο χαρτί
(papier-mâché) και πλαστικό
που είχε καεί, λειτουργούν ως
φωτιστικά αλλά και σύµβολα
που παραπέµπουν σε αγαπη-
µένα πρόσωπα που σηµάδε-
ψαν τη ζωή του καλλιτέχνη. 

Το οδοιπορικό στον χώρο της
έκθεσης έχει µια και µόνη φι-
λοδοξία, να σηµατοδοτήσει το
ρόλο των µουσείων στην πα-
ραγωγή εµπνευσµένης εικα-
στικής τέχνης και να περάσει
ένα µήνυµα δηµιουργίας στην
κοινωνία. Ο πολιτισµός είναι η
ταυτότητα κάθε τόπου.
Οι Χανιώτες εικαστικοί που
συµµετείχαν στην έκθεση κα-
τάφεραν να συµβάλουν σε
αυτή τη συλλογική προσπά-
θεια καθώς τα έργα τέχνης
που δηµιούργησαν και παρου-
σίασαν στο πλαίσιο της έκθε-
σης δεν αποτελούν απλώς
παράθυρα προς τον κόσµο,
αλλά καθρέφτες του πολιτι-
σµού µας. 
Θερµές ευχαριστίες εκφράζον-
ται στην αρχαιολόγο κα Ευτυ-
χία Πρωτοπαπαδάκη για την
επιµέλεια των ιστορικών και
αρχαιολογικών αναφορών του
άρθρου.

*δρ Ιστορίας της Τέχνης
Msc. Γαλλικής Φιλολογίας

Με αφορµή την
οµαδική έκθεση
ζωγραφικής  
στον Αγιο Ρόκκο
- Σπλάντζια. 

-----
∆ράση 
της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων 
Χανίων.

Οι εικαστικοί, από αριστερά, Λαµπρινή Μποβιάτσου, Στέλιος Αλεξάκης, Πέπη  Χατζηδάκη, Ευτυχία
Πρωτοπαπαδάκη (αρχαιολόγος), Πόπη Γιατρουδάκη, Aννα Σίνου, Γιάννης Μαρκαντωνάκης, Ελένη

Μανωλαράκη, Σύλβια Πετσούρα, Αντώνης Βλαβογιλάκης, Αλεξάνδρα Κουρουτάκη (ιστορικός τέχνης),
Κατερίνα Τσεµπελή, Ρένα Μπραουδάκη, Όλγα Βερυκάκη. 
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗ*

1. Τα αγάλµατα είναι ευρήµατα από τον ναό του Ασκληπιού στη Λισό, την Υρτακίνα, το ∆ικτύναιο Ιερό
στην Κίσαµο, και την Κυδωνία.
2. Η εικαστικός δέχτηκε επιρροές από την φορητή εικόνα του Αγίου Γεωργίου έφιππου δρακοντοκτόνου,
έργο του ζωγράφου Εµµ.Τζάνε (1660- 1680) και τους αναθηµατικούς ταύρους από το ιερό του
Ποσειδώνα στα Τσισιανά.
3. Το έργο παραπέµπει στον χάλκινο καθρέπτη (1250 π.Χ.) µε την οστέινη λαβή από τάφο του
νεκροταφείου της µινωικής Κυδωνίας.
4. Επιτύµβια στήλη των ελληνιστικών χρόνων, από τη νεκρόπολη της Αρχαίας Κυδωνίας.
5. Το έργο είναι εµπνευσµένο από επιτύµβια στήλη του 4ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στην Υρτακίνα.
6. Έργο εµπνευσµένο από την σαρκοφάγο των ύστερων µινωικών χρόνων (1300-1250 π.Χ.) από το

νεκροταφείο των Αρµένων στο Ρέθυµνο.
7. Έργο εµπνευσµένο από το τµήµα τοιχογραφίας (11ου αι.) µε παράσταση του Χριστού µε την
Σαµαρείτιδα από την Αγία Βαρβάρα Λατζιανών Κισάµου, που εκτίθεται στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή
Συλλογή.
8. Το έργο παραπέµπει σε πήλινο ειδώλιο θρηνωδού του 4ου αι. π.Χ. από τάφο του νεκροταφείο της
αρχαίας Κυδωνίας.
9. Το έργο παραπέµπει σε επιτύµβια στήλη του 4ου αι. π.Χ. από το Νεκροταφείο της Αρχαίας Κυδωνίας.
10. Έργο εµπνευσµένο από το λατρευτικό άγαλµα του θεού Πανός από το υπαίθριο ιερό του στην
Υρτακίνα (2ου π.Χ. αι.), καθώς και τους αναθηµατικούς ταύρους από το αγροτικό ιερό του Ποσειδώνα στα
Τσισιανά Σελίνου (4ου- 3ου αι. π.Χ). 


