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

 

Με αφορμή την ομαδική έκθεση ζωγραφικής   

στον Άγιο Ρόκκο - Σπλάντζια.  

Δράση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων. 
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Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Χανίων διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικαστική έκθεση με 

στόχο να επισημάνει τη σημασία και των ρόλο των μουσείων στην προβολή της 

πολιτισμικής ιστορίας του τόπου. Η δράση προσκαλούσε σύγχρονους εικαστικούς να 

δημιουργήσουν, αναζητώντας πηγές έμπνευσης σε ευρήματα και χώρους του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής συλλογής 

του. Η έκθεση με θέμα “Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και τη Βυζαντινή και 

Μεταβυζαντινή συλλογή, στο Ναό του Αγίου Ρόκκου και την υπόγεια Τούρκική 

Κρήνη. Σύγχρονοι εικαστικοί «αφηγούνται» παλιές ιστορίες…” πραγματοποιήθηκε 

από 17-31 Μαΐου 2015, υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου Ευτυχίας 

Πρωτοπαπαδάκη, ενώ το συντονισμό είχε η προϊσταμένη της υπηρεσίας, Δρ. Ελ. 

Παπαδοπούλου.  

Το άρθρο αυτό αποτελεί ένα οδοιπορικό και μια ξενάγηση στις «ιστορίες» 

που αφηγούνται τα εντυπωσιακά έργα των συμμετεχόντων στην έκθεση. 

Ομολογουμένως η δράση αυτή έδωσε ευκαιρίες ώστε η προσωπική έκφραση των 

καλλιτεχνών να μετατραπεί σε όχημα για να αναδειχθεί μια άλλη οπτική της 

ελληνικής τέχνης, της αρχαίας, αλλά και της σύγχρονης, συνδυάζοντας σύμβολα και 

στοιχεία της προϊστορικής τέχνης, της βυζαντινής, αλλά και της λαϊκής μας 

παράδοσης.   

Την ιδιαίτερη αυτή έκθεση χαρακτήρισε η μεγάλη  ποικιλία έργων και  

θεμάτων που επέλεξαν να αναδείξουν οι εικαστικοί, (ειδώλια, έργα σε καμβά, σε 

χαρτί, προσωπεία, ξυλόγλυπτα, κολάζ) αλλά και η ποικιλία στις τεχνικές, στα υλικά, 

στις φόρμες, συνθέτοντας έτσι, μέσα στο εκκλησάκι του Αγίου Ρόκκου, έναν 

μικρόκοσμο πηγαίας έμπνευσης. Ακαδημαϊκή ζωγραφική δίπλα σε έργα με  αφαίρεση 

και με νέα παραστατικότητα, με ιμπρεσιονισμό ή  με υπερρεαλισμό, άλλα έργα με 

μεταφυσική διάσταση, με μαγικό ρεαλισμό και με ονειρικά - φανταστικά σύνολα 

καθώς και ποιητικές αναφορές αποδεικνύουν ότι οι συμμετέχοντες εικαστικοί 

βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση της τέχνης και των μηνυμάτων που μόνο αυτή 

ξέρει τόσο άμεσα και αποτελεσματικά να στέλνει στους αποδέκτες της.  
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 Πρώτος σταθμός στο οδοιπορικό 

μας, τα εντυπωσιακά γλυπτά 

της εικαστικού Σύλβιας Πετσούρα, με 

τίτλο “Αποτροπαϊκά κερασφόρα 

προσωπεία”, σε μικτή τεχνική, να 

δεσπόζουν συμβολικά σε ιδιαίτερο 

σημείο της έκθεσης. Η πηγή της 

έμπνευσης της δημιουργού ήταν το 

κερασφόρο προσωπείο (16-17ος αι.) που 

εκτίθεται στη βυζαντινή και 

Μεταβυζαντινή συλλογή. Τέτοια 

προσωπεία, σύμφωνα με τη δημιουργό, 

προστατεύουν αυτούς που τα φέρουν 

(θνητούς ή αθάνατους), ενώ μπορούσε κανείς να τα συναντήσει στα τείχη των 

πόλεων, στη μία πλευρά των νομισμάτων, σε προσόψεις ναών και σε πόρτες σπιτιών 

ή εργαστηρίων, ώστε ο επισκέπτης να τρομάζει και να δείχνει σεβασμό. Σύμβολα 

προστασίας λοιπόν και για τον χώρο της έκθεσης, τα κερασφόρα προσωπεία, 

μαγνητίζουν τους φίλους της τέχνης προκαλώντας έκπληξη, περιέργεια ίσως και 

φόβο. 

  

Ένα άκρως εντυπωσιακό  έργο για την τεχνική του 

αρτιότητα αλλά και την έμπνευση του θέματος ήταν το 

“Μουσείο αρχαίων αναμνήσεων -  μελέτη των χαμένων 

μελών των αγαλμάτων”, λάδι σε καμβά, της εικαστικού 

Σύλβιας Πετσούρα. Η καλλιτέχνης είχε ως σημείο αναφοράς 

διάφορα αγάλματα με χαμένα μέλη ελληνιστικών και 

ρωμαϊκών χρόνων1, που παρουσιάζουν γυναικείες και 

ανδρικές μορφές της εποχής αλλά και λατρευτικά αγάλματα 

νυμφών και θεών. Η δημιουργός επιλέγει να παρουσιάσει τις 

μορφές σε έναν απροσδιόριστο εικαστικό χώρο με αναφορές 

στις έννοιες  της μνήμης και της αιωνιότητας, θέματα που 

διαπραγματεύεται στη τελευταία ζωγραφική ενότητα της 

δουλειάς της. Οι μορφές βρίσκονται στην ξυραφιά 

φαντασίας και πραγματικότητας, αγκυλωμένες στα διάκενα 

υπαρκτού-ανύπαρκτου, ενώ ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως η 

πιο ψεύτικη από όλες τις εφευρέσεις μας. Πρόκειται, 

σύμφωνα πάντα με την καλλιτέχνιδα, για έναν διάλογο 

μεταξύ της ίδιας και των αγαλμάτων του μουσείου αλλά και 

μεταξύ του θεατή και των προσωπικών της συναισθημάτων. 

Επόμενος εικαστικός σταθμός, τα “Ειδώλια του πλαστικού πολιτισμού” της 

ζωγράφου Χριστίνας Κουκουράκη. Το έργο είναι εμπνευσμένο από τα πήλινα 

ειδώλια των ελληνιστικών χρόνων, ευρήματα από τάφους του νεκροταφείου της 

Αρχαίας Κυδωνίας. Πρόκειται για κούκλες που, όπως επισημαίνει η καλλιτέχνης 

«αναπαριστούν κυρίες ευγενικής καταγωγής, γυναίκες εγκλωβισμένες στον πλαστικό 

πολιτισμό μιας εποχής που για να δοξαστεί... μιμείται». Τα ειδώλια είναι 

καλοδουλεμένες μορφές, φυσιογνωμίες που θα μπορούσαν να υπάρξουν στην αρχαία 

Ελλάδα. Οι δραστηριότητες τους δεν διαφοροποιούνται και πολύ από εκείνες των 

                                                           
1
. Τα αγάλματα είναι ευρήματα από τον ναό του Ασκληπιού στη Λισό, την Υρτακίνα, το Δικτύναιο 

Ιερό στην Κίσαμο, και την Κυδωνία, που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 
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σύγχρονων γυναικών. Η εικαστικός σημειώνει: «Μπορεί να τριγυρνούσαν στην 

αγορά για ψώνια, να έκαναν τις δουλειές τους να σχολίαζαν η μια το χτένισμα της 

άλλης...».   

Η τεχνοτροπία τους είναι 

επιζωγραφισμένα πλαστικά δοχεία 

και πήλινα κεφαλάκια,. Ιδιαίτερη 

μνεία πρέπει να δοθεί στην 

ικανότητα της εικαστικού να μιμηθεί 

τις λεπτομέρειες των πτυχώσεων, 

του όγκου και βάθους. Το έργο 

“Ειδώλια του πλαστικού 

πολιτισμού”  λειτουργεί συμβολικά. 

H ζωγράφος χρησιμοποιεί το 

πλαστικό, αυτό το ευτελές και 

εύπλαστο σημερινό αντικείμενο σαν 

"μηχανή του χρόνου" για να 

δημιουργήσει νέες μορφές που 

έρχονται στο παρόν για 

επικοινωνήσουν μαζί μας, να 

ξαναπούν παλιές ιστορίες από την αρχαία Ελλάδα, να ζητήσουν αναγέννηση- 

αναβάθμιση- ανακύκλωση. Το πλαστικό δέχεται ευχάριστα την αλλαγή της μορφής 

του σε καλλιτεχνικό αντικείμενο αλλά και σε φορέα μηνυμάτων από το ένδοξο 

παρελθόν. 

 

 
Οι εικαστικοί, από αριστερά, Λαμπρινή  Μποβιάτσου, Στέλιος Αλεξάκης, Πέπη  

Χατζηδάκη, Ευτυχία Πρωτοπαπαδάκη (Αρχαιολόγος), Πόπη Γιατρουδάκη, Άννα  

Σίνου, Γιάννης  Μαρκαντωνάκης, Ελένη  Μανωλαράκη, Σύλβια Πετσούρα, 

 Αντώνης  Βλαβογιλάκης, Αλεξάνδρα Κουρουτάκη (Ιστορικός τέχνης), Κατερίνα 

Τσεμπελή, Ρένα Μπραουδάκη,  Όλγα Βερυκάκη.  
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Η πήλινη πυξίδα του κιθαρωδού 

(1300-1250 π.Χ) από θαλαμωτό τάφο 

της περιοχής της Απτέρας, που 

εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Χανίων, αποτέλεσε την πηγή 

έμπνευσης της εικαστικού Ελένης 

Μανωλαράκη. Στην παράσταση αυτή, 

ο αρχαίος ζωγράφος, με  ένα μόνο 

χρώμα (κεραμιδή)  κατά τον τρόπο της 

εποχής ιστορεί μια εκστατική 

μορφή που κρατάει λύρα στο ένα χέρι 

και δροσερό κλαρί στο άλλο, 

πλαισιωμένη  από πουλιά και σύμβολα 

του Μινωικού πολιτισμού. Αυτή η 

μορφή έγινε για την εικαστικό ο δικός 

της εμπνευστής αλλά και “Ποιητής” με την ευρύτερη και διαχρονική έννοια του 

“δημιουργού”. Όλα  τα έργα με τίτλο “Ποιητής” προβάλλουν την ίδια προϊστορική   

μορφή σε σφύζον ενεργειακά περιβάλλον, αλλά και σύμβολα πολιτισμού και φύσης . 

Τα πουλιά, ως αγγελιοφόροι του ουρανού, η άρπα (μουσική)   που ανυψώνει  την 

ψυχή, το δροσερό κλωνάρι η ζωντανή φύση κτλ . Ζωγραφική  με δύναμη στο χρώμα, 

σηματοδοτεί την ενεργειακή σύνδεση του καλλιτέχνη με το σύμπαν και τον μυθικό 

του κόσμο. «Οι  κοινωνίες σε εποχές ακμής τιμούν και σέβονται  την φύση, επίσης 

 απαιτούν από τους δημιουργούς  συλλογικά οράματα και όχι εφησυχαστικές 

κολακείες  » σημειώνει η κ. Μανωλαράκη                 

 

Ιδιαίτερη μνεία, λόγω της ιδιαιτερότητας του 

θέματος και των χρωμάτων, θα πρέπει να γίνει στο 

έργο της Κατερίνας Τσεμπελή, με τίτλο “Δυτικό 

Κλίτος”,  ακρυλικά και λαδοπαστέλ σε καμβά. Το 

έργο απεικονίζει άποψη του εκθεσιακού χώρου του 

Αρχαιολογικού Μουσείου. Όπως σημειώνει η 

εικαστικός, η πρόθεση της ήταν να αποδώσει 

“ιμπρεσιονιστικά” τον χώρο, την υπέροχη 

αρχιτεκτονική, το ζεστό χρώμα των τοίχων και το 

κυκλικό παράθυρο που βρίσκεται πάνω από τα 

εκθέματα. Είναι γνωστή η ικανότητα της ζωγράφου 

να εξερευνά το χρώμα και να φτιάχνει εντυπώσεις 

μέσα από τις αντιθέσεις που δημιουργεί το φως 

πάνω στα αντικείμενα που απεικονίζονται στο έργο. 

Πέρα και πίσω από όλα αυτά θα μπορούσε κανείς 

να επισημάνει την πρόθεση της δημιουργού να 

“φωτογραφίσει” εικαστικά ένα χώρο, αναζητώντας 

όμως κάτι πέρα από το εφήμερο και την αποτύπωση 

της στιγμής, θέμα που αποδίδει τόσο επιτυχημένα η κα. Τσεμπελή. Η κεντρική της 

μορφή, το άγαλμα από άσπρο μάρμαρο, αποδίδεται ρεαλιστικά. Αυτός ο ανδριάντας 

φιλοσόφου του 3ου μ. Χ., εύρημα από την Έλυρο, αποτελεί σύμβολο μνήμης και ως 

άγαλμα παραπέμπει θεματικά τόσο στην ακινησία, ως τρόπο ενατένισης του χρόνου 

όσο και στη διαχρονικότητα της τέχνης.   
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Η επόμενη στάση στο οδοιπορικό 

της έκθεσης αφορά σε δύο μικρά 

συμβολικά έργα της ζωγράφου Σοφίας 

Βλαζάκη. Η δημιουργός εστιάζει κυρίως 

στην αίσθηση δέους που δημιουργεί ο 

χώρος ενός μουσείου αρχαιοτήτων στον 

επισκέπτη ενώ παρατηρεί τον τρόπο 

αποτύπωσης της ανθρώπινης τέχνης σε 

διαφορετικές περιόδους της ιστορίας. Για 

το λόγο αυτό επιχειρεί να συνδυάσει 

ετερόκλητες εικόνες, θέμα οικείο στον 

υπερρεαλισμό, προερχόμενες από 

διαφορετικές περιόδους της ανθρώπινης 

τέχνης. Για το έργο με τίτλο " Γυάλινο 

μπλε πουλί", (μικτά υλικά σε χαρτί),  πηγές έμπνευσης αποτελούν ένα μπλε γυάλινο 

ομοίωμα πτηνού των ρωμαϊκών χρόνων από τάφο στο Καστέλι Κισάμου), όπως και ο 

κιθαρωδός, (κομμάτι από γραπτή διακόσμηση αγγείου, κτέρισμα σε τάφο του 13ου 

αιώνα π. Χ). Τα δύο αυτά θέματα, - εκθέματα του αρχαιολογικού μουσείου Χανίων, - 

συνυπάρχουν με άλλα δύο στοιχεία του έργου, ένα πορτοκαλί σκορπιό, (κομμάτι από 

ψηφιδωτό μεσαιωνικών χρόνων) που απεικονίζει τον ζωδιακό κύκλο και μία μάσκα, 

(ασπρόμαυρη φωτογραφία από τις αρχές του περασμένου αιώνα), που παραπέμπει σε 

καρναβάλι. Επιδίωξη της εικαστικού είναι να αναδείξει το  ετερόκλητο, τόσο στην 

επιλογή των εικόνων όσο και στις πρακτικές τεχνικές σχεδίασης και ζωγραφικής που 

χρησιμοποιεί, (τονικό σχέδιο με μολύβι, ακουαρέλα κτλ.). 

 

 

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε ένα άρτια 

σχεδιασμένο ελληνιστικό άγαλμα ενός νέου αθλητή που ο 

εικαστικός, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης  Στέλιος 

Αλεξάκης έχει μεταπλάσει σε θεό Ερμή.  

Το έργο με τίτλο “Σπουδή σε άγαλμα νέου αθλητή”, 

κάρβουνο σε χαρτί, είναι εμπνευσμένο από το άγαλμα 

γυμνού νέου (ελληνιστικών χρόνων)  από το Ασκληπιείο της 

Λισού, έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Το 

έργο καταδεικνύει την πρόθεση του καλλιτέχνη να 

αντιπαραβάλει επιτυχώς τη μορφή του νέου με το σύμπλεγμα 

των Τυραννοκτόνων καθώς και με το ποίημα "Ιωνικόν" του 

Καβάφη. 

Έτσι ο καλλιτέχνης καταφέρνει να ανάγει τη μορφή του νέου 

με το γρήγορο βηματισμό,  σε σκηνή έντονης δράσης, τον 

οποίο χαρακτηρίζει «ηρωική γυμνότητα», σε σύμβολο 

δημοκρατίας και διαμαρτυρίας εναντίον της τυραννίας κάθε 

είδους, υπέρ της ελευθερίας, λειτουργώντας ως αλληγορία 

της αποφασιστικότητας αλλά και της σοφίας. 
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Η τεχνική του “collage” (κολάζ) που 

γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο της 

μοντέρνας τέχνης, χρησιμοποιήθηκε σε ένα 

ιδιαίτερα εντυπωσιακό έργο της εικαστικού 

Όλγας Βερυκάκη με τίτλο “Παρελθόν, 

παρόν και αύριο”, με ακρυλικά χρώματα και 

άλλα υλικά σε μικτή τεχνική. Το θέμα 

παρουσιάζει ένα σύμπλεγμα οίκων/σπιτιών 

κάθε μορφής με την παρουσία ταύρων, 

σύμβολα της εργασίας και της δύναμης. Η 

μορφή του  Αγίου Γεωργίου2, αποδόθηκε με 

την ανάμειξη διαφορετικών υλικών και όχι 

με την αυστηρή τεχνική της βυζαντινής 

αγιογραφίας, σαν σύμβολο πίστης σε 

ιδανικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

ζωγράφος, « Όλα αυτά τα στοιχεία τα 

συνδύασα  στο έργο μου, επιδιώκοντας να 

περάσω από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο, 

την Ενετική περίοδο και το σήμερα της 

πόλης των Χανίων». Θα έλεγε κανείς ότι 

όλοι οι χρόνοι πιέζονται από ανεξέλεγκτες δυνάμεις να συμπιεστούν σε ένα μόνο 

σημείο, στο κέντρο αυτού του πίνακα που ενώ φαινομενικά ισορροπεί, φορτίζεται με 

κοσμογονική δυναμική ενέργεια που δέχεται ευχάριστα ο φιλότεχνος.  
 

Ένα πανέμορφο έργο κεντρίζει με την  αισθητική 

του τον επισκέπτη της έκθεσης. Πρόκειται για  

δημιούργημα του εικαστικού Αντώνη  Βλαβογιλάκη με τον 

αινιγματικό τίτλο του ‘Λ67’ που παραπέμπει στον κωδικό 

του γλυπτού στο μουσείο. Το έργο είναι εμπνευσμένο από 

το αγαλματίδιο της θεάς Αφροδίτης από την Κυδωνία, του 

2ου αι. π.Χ., έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. 

Το γυναικείο γυμνό είναι ένα από τα αρχαιότερα και 

ελκυστικότερα θέματα στην τέχνη. Η επιδίωξη του 

καλλιτέχνη ήταν να αποτυπώσει ένα μικρό μέρος από την 

αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα του κτιρίου του αρχαιολογικού 

μουσείου, με βασικό στοιχείο του χώρου την καμάρα, 

σχήμα που επαναλαμβάνεται επάνω στο σώμα του γλυπτού. 

Η επιλογή των χρωμάτων βασίστηκε επίσης σε χρώματα 

που υπάρχουν στους χώρους και σε έργα τόσο του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων όσο και της Βυζαντινής 

                                                           
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 που εκτίθενται στη Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή Συλλογή και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων αντίστοιχα. 
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και Μεταβυζαντινής Συλλογής του. 

Η δυναμική του καθρέφτη συγκινεί την 

εικαστικό Λαμπρινή Μποβιάτσου, στο έργο της 

“Αρχαίος Καθρέπτης”
3
, (μολύβι και χρωματιστά 

μολύβια σε χαρτί). Η καλλιτέχνης τιμάει το 

αντικείμενο για τη  συμβολιστική του διάσταση, 

για το μοντέλο της διφυούς υπόστασης του 

προσώπου, έτσι όπως υποβάλλεται από το 

κάτοπτρο. Η κα. Μποβιάτσου θέλησε να 

καταπιαστεί με την εσωτερικότητα του 

ανθρώπου, τις αγωνίες, τις ελπίδες και τα πάθη 

του και εκφράζει την πρόθεσή της να αποδώσει 

μέσα από το έργο της αυτήν ακριβώς την 

επικοινωνία του ζωντανού με το νεκρό, το 

μυστηριώδες και το άγνωστο.  

« Για το λόγο αυτό,  εξομολογείται η 

εικαστικός, κράτησα σε ασπρόμαυρο χρωματισμό 

τον αρχαίο καθρέπτη, ενώ χρωμάτισα το δικό μου 

πρόσωπο που καθρεπτίζεται μέσα και το χέρι μου 

που τείνει να τον αγγίξει. Παράλληλα, η εμπειρία 

του να ζωγραφίζω μπροστά σε κοινό, αφού αυτός ήταν και ο κυρίαρχος σκοπός της 

δράσης στο Μουσείο, δεν μπορούσε παρά να αφήσει το αποτύπωμά της στο έργο. 

Πράγματι, ένα κοριτσάκι στεκόταν πίσω από την προθήκη και η αντανάκλασή της 

"έπεφτε" πάνω στο τζάμι της. Αυτήν ακριβώς τη διάδραση θέλησα να την 

ακινητοποιήσω χρονικά, απεικονίζοντάς την στο χαρτί, αχνή, όμως κυρίαρχη, στο 

επάνω δεξιά μέρος του έργου».  

 

Βαθιά φιλοσοφημένο και συμβολικό, το ξυλόγλυπτο 

της Πέπης Χατζηδάκη “Οι υφάντρες” (με balsa και ψυχρά 

σμάλτα), πήρε την τελική μορφή του από μια ρήση του 

Shiler : «Τα δεσμά, είτε είναι από ατσάλι, είτε είναι από 

μετάξι, δεσμά είναι». Το έργο είναι εμπνευσμένο από μια 

επιτύμβια στήλη με τίτλο "η χειραψία",4
 που δείχνει δύο 

γυναίκες με ενωμένα τα χέρια τους. Στο ξυλόγλυπτο, δύο 

φίλες υφαίνουν μέσα σε έναν όμορφο κήπο, στη σκιά του 

επιβλητικού σπιτιού τους. Σε πρώτο πλάνο η εικαστικός 

τοποθετεί τα  μεταξένια στημόνια του αργαλειού τους και 

μέσα από αυτά, όλη  τη σύνθεση. Το έργο δεν είναι απλά 

περιγραφικό αλλά και αλληγορικό, υποδηλώνοντας, 

σύμφωνα με την κα Χατζηδάκη την "φυλακή" μέσα στην 

οποία οι γυναίκες εκείνης της εποχής ζούσαν όλη τους τη 

ζωή,  μιας "φυλακής όχι πάντα  ευχάριστης, πλούσιας ή 

προστατευτικής, αλλά σίγουρα διαφορετικής από τις 

                                                           
3
.Το έργο παραπέμπει στον χάλκινο καθρέπτη (1250 π.Χ.) με την οστέινη λαβή από τάφο του 

νεκροταφείου της μινωικής Κυδωνίας που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείου Χανίων. 
4. Το έργο είναι εμπνευσμένο από την επιτύμβια στήλη των ελληνιστικών χρόνων, από τη νεκρόπολή της 

Αρχαίας Κυδωνίας, που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 
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σημερινές "φυλακές" που επιβάλουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας, είτε με τα πάθη και τις 

εξαρτήσεις μας, είτε με τα άγχη και τους ψυχαναγκασμούς μας. 

 

  Με χαρά κα ενθουσιασμό ανταποκρίθηκε 

στο κάλεσμα για συμμετοχή στην έκθεση η κα 

Ρένα Μπραουδάκη – Νικολακάκη με δύο έργα 

της με τίτλο “Από την επιτύμβια στήλη5”, (λάδι 

σε χαρτί) και “Η αυλή των θαυμάτων” (λάδι σε 

καμβά). Το έργο αυτό απεικονίζει άποψη του 

κήπου του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων με 

την ενετική και οθωμανική κρήνη. Όπως 

δηλώνει η κα. Μπραουδάκη, η όψη της 

εσωτερικής αυλής του μουσείου ήταν πηγή 

έμπνευσης και ταυτόχρονα πρόκληση. Το έργο 

αποδίδει ρεαλιστικά το χώρο με την κρήνη, τις 

λεπτομέρειες, τα δέντρα, ενώ τα χρώματα 

αποπνέουν μια διάθεση ρομαντισμού. 

 

Άκρως εντυπωσιακό και 

συγκινητικό το έργο της εικαστικού 

Πόπης Γιατρουδάκη με τίτλο  

«Λάρνακα”6
 σε μικτή τεχνική, 

παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Θα 

έλεγε κανείς ότι η τεχνοτροπία αποτίνει 

φόρο τιμής στο collage (κολάζ) που έχει 

δημιουργηθεί από πλήθος υλικών με 

συμβολική σημασία. Τα μοτίβα είναι 

υποβλητικά. Θραύσματα της μνήμης 

της, εικόνες από έναν κόσμο πόνου, 

φθοράς και αρρώστιας. Τα υλικά του 

έργου, που "εξυπηρετούν" το σκοτεινό 

του χαρακτήρα, είναι το κάρβουνο, 

μελάνια, χαρτιά από ακτινογραφίες. 

Παρόλο που το έργο εμπνέουν αρχαίες 

πηγές, η κα Γιατρουδάκη εισάγει τα δικά της προσωπικά στοιχεία. Το σύνολο 

χαρακτηρίζεται από θαυμαστή πρωτοτυπία, σκοτεινά χρώματα και «ποικιλία 

έκφρασης» αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο και ευαίσθητο τρόπο που η καλλιτέχνης 

επιλέγει να διευρύνει τη συνείδηση, να συμφιλιωθεί και να προσεγγίσει το 

αναπότρεπτο και συγκλονιστικό γεγονός του θανάτου, ίσως για να ατενίσει από τα 

έγκατα τον ουρανό... 

Για να καταλάβει καλύτερα ο επισκέπτης τις βαθύτερες σκέψεις της 

εικαστικού, θα παραθέσουμε κάποιους στίχους που έγραψε η κα Γιατρουδάκη, 

παράλληλα με τη δημιουργία του έργου, καθώς ποίηση και ζωγραφική λειτουργούν 

ως δίδυμες καταστάσεις, "ταυτογεννημένες", που αλληλοσυμπληρώνονται. 

                                                           
5
.Το έργο είναι εμπνευσμένο από επιτύμβια στήλη του 4ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στην Υρτακίνα και 

εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 
6
. Το έργο είναι εμπνευσμένο από την σαρκοφάγο των ύστερων μινωικών χρόνων (1300-1250 π.Χ.) 

από το νεκροταφείο των Αρμένων στο Ρέθυμνο, έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. 
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Λάρνακα είναι ο χώρος όπου θάβουμε 

που ενταφιάζουμε τις σχέσεις μας, τα όνειρά μας 

φόβους, επιδιώξεις, αναμνήσεις, δυσλειτουργίες 

 

Λάρνακα είναι ο χώρος της σήψης 

είναι το άχρονο της λήθης, άρνησης, υπέρβασης 

απομάκρυνσης, αναθεώρησης 

 

Είναι πεδίο θρήνου, πόνου 

θλίψεως και τελικά ειρήνης 

Είναι  ο κοινός των πάντων παρονομαστής 

 

Η Λάρνακα, το έργο, που χωρίζεται στα δύο 

είναι ο καθένας σε απόσχιση από τους άλλους 

αλλά κυρίως από τον εαυτό του - 

καθένας που μάχεται, για να νικήσει τελικά  

την μικρότητα της θνητότητας, τον  μικροεαυτό. 

 

Στην Λάρνακα είδα την κοινή μας μοίρα- 

είναι η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα. 

 

 

Έτσι αποτυπώθηκαν, εικαστικά και ποιητικά, τα συναισθήματα της δημιουργού σε 

σχέση με την πραγματική αρχαία Λάρνακα και την υπόνοια του μακάβριου 

περιεχόμενού της, σε σχέση όμως και με σκοτεινές υποβόσκουσες πραγματικότητές 

φθοράς και σήψης που βιώνουμε αλλά και που προσπαθούμε να νικήσουμε και να 

ξεχάσουμε. 

Επόμενος σταθμός, το έργο της 

εικαστικού Άννας Σίνου, με τίτλο 

“Συνομιλία: Προσχέδιο τοιχογραφίας 

από τη Βυζαντινή Συλλογή”,
7
 κάρβουνο 

και ξηρά παστέλ. Οι ασπρόμαυρες 

μορφές φωτισμένες με εσωτερικές πηγές 

φωτός λειτουργούν συμβολικά, ενώ η 

απόδοση των μορφών έχει γίνει 

αφαιρετικά με εξπρεσιονιστικό τρόπο.  

Δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά στα 

πρόσωπα των φιγούρων, εισάγοντας έτσι 

μια μεταφυσική διάσταση στο 

χωροχρόνο, ενώ τα πρόσωπα συνομιλούν 

τόσο μεταξύ τους  όσο και με τη 

δημιουργό.   

 

                                                           
7
.Το έργο είναι εμπνευσμένο από το τμήμα τοιχογραφίας (11

ου
 αι.) με παράσταση του Χριστού με την 

Σαμαρείτιδα από την Αγία Βαρβάρα Λατζιανών Κισάμου, που εκτίθεται στη Βυζαντινή και 

Μεταβυζαντινή Συλλογή. 
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Η εικαστικός Αναστασία Πετράκη συμμετείχε στην έκθεση με τα έργα 

“Θρηνωδός”,8  (υδατοδιαλυτές ξυλομπογιές 

σε χαρτί), και “Επιτύμβιο”,9(κάρβουνο σε 

χαρτί). Πρόκειται για γυναικείες μορφές που 

θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι 

μορφές στα έργα της Αναστασίας Πετράκη 

αναδεικνύουν την πλαστικότητα και τα 

ιδεαλιστικά και εξιδανικευμένα 

χαρακτηριστικά των πρωτοτύπων. Στο 

“Επιτύμβιο”,  οι δύο αντιμέτωπες γυναικείες 

μορφές, σε παραστατική απεικόνιση, 

στηρίζουν το κεφάλι στο χέρι τους, όπως 

απαιτεί το έθος του πένθους. Υπάρχει 

διάχυτη μελαγχολία και συγκρατημένη 

θλίψη, όχι όμως απόγνωση. Την Τρίτη 

διάσταση αποδίδει με επιτυχία η 

προσεγμένη φωτοσκίαση. 

 

 

Δύο έργα σφραγισμένα με το προσωπικό 

ζωγραφικό ιδίωμα και την ιδιαίτερη 

εικαστική «γραφή» του Νίκου 

Βισκαδουράκη, με τίτλο “Σάτυρος
10

” και 

“Υπαπαντή
11

” αξίζει να αναφερθούν. Στο 

πρώτο έργο, με ακρυλικά, κάρβουνο και 

χρωματιστά μολύβια, ο καλλιτέχνης 

παρουσιάζει μορφές εμπνευσμένες από τη 

μυθολογία, το θεό Πάνα και τους 

αναθηματικούς ταύρους. Η προσφορά των 

ταύρων στον πανάρχαιο προφητικό Θεό, 

κερασφόρο άρχοντα της γενετήσιας ισχύος 

είναι μία πράξη λατρείας, κολακείας και 

τιμής. Η ζωγραφική του Νίκου 

Βισκαδουράκη είναι εξπρεσιονιστική και 

προσεγγίζει περισσότερο Γερμανούς 

νεοεξπρεσιονιστές, αλλά παράλληλα 

                                                           
8. Το έργο παραπέμπει σε πήλινο ειδώλιο θρηνωδού του 4ου αι. π.Χ. από τάφο του νεκροταφείο της αρχαίας 

Κυδωνίας που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. 
9.Το έργο παραπέμπει σε επιτύμβια στήλη του 4ου αι. π.Χ. από το Νεκροταφείο της Αρχαίας Κυδωνίας, 

έκθεμα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. 
10

.Το έργο είναι εμπνευσμένο από το λατρευτικό άγαλμα του θεού Πανός από το υπαίθριο ιερό του 

στην Υρτακίνα(2
ου

 π.Χ. αι.), καθώς και τους αναθηματικούς ταύρους από το αγροτικό ιερό του 

Ποσειδώνα στα Τσισιανά Σελίνου (4
ου

- 3
ου

 αι. π.Χ).  
11

.Το έργο είναι εμπνευσμένο από το τμήμα της τοιχογραφίας με παράσταση της Υπαπαντής (των 

αρχών του 15
ου

 αι.) από τον Άγιο Νικόλαο στο Χαβίδι στον Καμπανό Σελίνου, που εκτίθεται στη 

Βυζαντινή & Μεταβυζαντινή Συλλογή. 
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υιοθετεί στοιχεία και από την ανεικονική - αφηρημένη τέχνη. Υπάρχει η τάση της 

παραμόρφωσης της πραγματικότητας καθώς ο καλλιτέχνης φαίνεται να αδιαφορεί 

απέναντι σε μια πιστή και αντικειμενική αναπαράσταση της. Θα έλεγε κανείς πως 

εύκολα διακρίνεται μια έντονη συναισθηματική αγωνία μέσα από τις μορφές και την 

επιλογή έντονων χρωμάτων και αντιθέσεων.  Χρώμα και φόρμα υπάρχουν ξεχωριστά 

το καθένα, αλλά ταυτόχρονα αναμειγνύονται αναπόφευκτα σε μία κοινή ζωή, 

συνθέτοντας μια εικόνα που προκύπτει ως εσωτερική αναγκαιότητα. Ειλικρινής και 

άμεση αυτή η ζωγραφική, κεντρίζει το ενδιαφέρον του επισκέπτη με την πρωτοτυπία 

της καθώς ο δημιουργός εισάγει στο μικρό εκκλησάκι του Αγίου Ρόκκου, μια 

προσωπική αντίληψη που υποστηρίζει τον πνευματικό χαρακτήρα στην τέχνη. 

Παρόλο που ελάχιστα εξπρεσιονιστικά έργα εκφράζουν χαρούμενη ψυχική διάθεση, 

το αγωνιώδες συναίσθημα στα έργα του Νίκου Βισκαδουράκη συνδυάζεται με μια 

διάθεση εξομολογητική, παιχνιδιάρικη και επιπρόσθετα ανεπιτήδευτα ερωτική. 

Με πολύ ιδιαίτερο, εμπνευσμένο και 

πρωτότυπο έργο συμμετείχε στην έκθεση 

και ο εικαστικός κ. Γιάννης 

Μαρκαντωνάκης που εγκατέστησε στην 

Υπόγεια Κρήνη τα  “Κλιμακωτά 

βιοσημεία 19. Φωτεινοί οικίσκοι”, 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 

ευφάνταστα από πεπιεσμένο χαρτί (papier-

mâché) και πλαστικό που είχε καεί, 

λειτουργούν ως φωτιστικά αλλά και 

σύμβολα που παραπέμπουν σε αγαπημένα 

πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή του 

καλλιτέχνη. Τα χρώματα που επέλεξε ο κ. 

Μαρκαντωνάκης δένουν πολύ αρμονικά με 

το χώρο.  

 

Το οδοιπορικό στο χώρο της έκθεσης έχει μια και μόνη φιλοδοξία, να 

σηματοδοτήσει το ρόλο των μουσείων στην παραγωγή εμπνευσμένης εικαστικής 

τέχνης  και να περάσει ένα μήνυμα δημιουργίας στην κοινωνία. Ο πολιτισμός είναι η 

ταυτότητα κάθε τόπου. Οι Χανιώτες εικαστικοί που συμμετείχαν στην έκθεση 

κατάφεραν να συμβάλουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια καθώς τα έργα τέχνης 

που δημιούργησαν και παρουσίασαν στα πλαίσια της έκθεσης δεν αποτελούν απλώς  

παράθυρα προς τον κόσμο, αλλά καθρέφτες του πολιτισμού μας.  

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στην αρχαιολόγο κα Ευτυχία 

Πρωτοπαπαδάκη για την επιμέλεια των ιστορικών και αρχαιολογικών αναφορών του 

άρθρου. 


