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“Η ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΗ” 1917-1919

Οι α αρχές της σύγχρονης ελληνικήςΟι απαρχές της σύγχρονης ελληνικής
τέχνης στο νεύ α του Βενιζελισ ούτέχνης στο πνεύμα του “Βενιζελισμού”
■ Αφιέρωμα στην “Ομάδα Τέχνη” για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή της 

Στο πνεύμα του “Βενιζελισμού” που
συνδέθηκε με την ανάγκη για εκ-
συγχρονισμό, πνευματική αναγέν-
νηση και πολιτιστική συμπόρευση
του Ελληνικού κράτους με τη Δύση,
δημιουργήθηκε η “Ομάδα Τέχνη”
για να μεταγγίσει νέες ιδέες στο
κουρασμένο και φύσει συντηρητικό
ελληνικό εικαστικό τοπίο. Το επε-
τειακό αυτό αφιέρωμα επιχειρεί μια
συνοπτική παρουσίαση των ανα-
ζητήσεων της ομάδας που προσπά-
θησε να ανανεώσει μορφοπλαστικά
τη νεοελληνική τέχνη. 

AΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΥΡΟΥΤΑΚΗ

δρ Ιστορίας της Τέχνης,

M.sc. Γαλλικής

Φιλολογίας 

πολιτεία των Βενιζελικών ευνόησε και στήριξε έμπρακτα τη

δράση της ομάδας που υιοθέτησε νέους όρους αισθητικής,

μακριά από τις καθιερωμένες συμβάσεις της αναπαράστα-

σης. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη οργανωμένη προ-

σπάθεια ανακατεύθυνσης της ελληνικής διανόησης από τον

ακαδημαϊκό ρεαλισμό της σχολής του Μονάχου που ήταν η

επίσημη τέχνη της εποχής στην Ελλάδα, προς τα καλλιτεχνικά

κινήματα του Μοντερνισμού1 με επίκεντρο το Παρίσι.

Η “Ομάδα Τέχνη” δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Νί-

κου Λύτρα, το 1917, την ίδια χρονιά που ο Βενιζέλος και το

κόμμα των Φιλελευθέρων κατέλαβαν την εξουσία.

Το έργο των νεωτεριστών καλλιτεχνών που συσπειρώθηκαν

γύρω από τον Ν. Λύτρα, είχε την αύρα της Γαλλίας. Λαμπρά

αλλά και λιγότερο γνωστά ονόματα νέων κυρίως καλλιτεχνών,

γίνονται  μέλη της ομάδας, οι Κ. Παρθένης, Π. Βυζάντιος, Κ.

Μαλέας, Θ. Τριανταφυλλίδης, Λ. Κογεβίνας, Ν. Οθωναίος, Ό.

Περβολαράκης, Π. Βυζάντιος, Ο. Φωκάς, Σ. Καντζίκης, Δ.  Στε-

φανόπουλος και οι γλύπτες Γ. Ζευγώλης και Μ. Τόμπρος. Στό-

χος τους να μεταφυτεύσουν δημιουργικά στην Ελλάδα τις κα-

τακτήσεις της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας.

Αφθονες ήταν οι επιρροές που δέχθηκαν τα μέλη της κυρίως

από τον ιμπρεσιονισμό, τον μεταϊμπρεσσιονισμό και τον συμ-

βολισμό. 

Η ιστορική συγκυρία ήταν ευνοϊκή. Η πολιτική του Βενι-
ζέλου έδινε ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία πολιτιστι-

κών διασυνδέσεων με την Ευρώπη και στη συμμετοχή Ελ-

λήνων δημιουργών σε διεθνή καλλιτεχνικά γεγονότα.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ενθάρρυνε τους πρωτοπόρους ει-

καστικούς από την πρώτη στιγμή. To όραμά του για μια «Ελ-
λάδα μεγάλη σε ύψος πολιτισμού και ειρηνικών επιδόσεων»2 συ-

νέκλινε με τους στόχους της νεοϊδρυθείσας ομάδας. Ο νόμος

(1598/1919) που θέσπισε η κυβέρνηση των Φιλελευθέ-

ρων προέβλεπε την οργάνωση εκθέσεων στο εξωτερικό για

την προβολή της χώρας. Επιθυμία του Βενιζέλου ήταν να γί-

νει γνωστή στο Παρίσι και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η

εγχώρια μοντερνιστική εικαστική δημιουργία.  

Η πρώτη έκθεση της Ομάδας Τέχνης εγκαινιάστηκε το Δε-
κέμβριο του 1917, ανήμερα των Χριστουγέννων, στην αίθουσα
της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος (στην με-
τέπειτα γκαλερί Στρατηγοπούλου) και διήρκεσε έως τον Ια-

νουάριο του 1918. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βε-

νιζέλος, ο υπουργός Συγκοινωνιών Αλέξανδρος Παπαναστασί-
ου και πλήθος υπουργών. Ηταν φανερό πως οι νεωτεριστές καλ-
λιτέχνες είχαν τη συμπαράσταση της κυβέρνησης των φιλελευ-
θέρων. Με εντολή του Βενιζέλου, η Λέσχη Φιλελευθέρων αγόρασε
έργα από όλους τους εκθέτες3. 
Η πρώτη αυτή έκθεση - Μανιφέστο έκανε ιδιαίτερη αίσθη-

ση και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τη συντηρητική

κριτική. Είχε όμως πετύχει τη ρήξη στο εικαστικό κατεστη-

μένο της χώρας και με το ριζοσπαστικό της χαρακτήρα κα-

τάφερε να δημιουργήσει έναν αντίλογο στο “Σύνδεσμο Ελ-

λήνων καλλιτεχνών” που από το 1914 διοργάνωνε τακτικές

ετήσιες εκθέσεις με έργα ακαδημαϊκού ύφους και τεχνο-

τροπίας. Επίσης, επέβαλλε στην νεοελληνική τέχνη την το-

πιογραφία4. Το τοπίο ήταν άλλωστε αγαπημένο θέμα του ιμ-

πρεσιονισμού και του μεταϊμπρεσσιονισμού. Ο νεωτερικός

χαρακτήρας των έργων της Ομάδας έγκειται κυρίως στην

αντι-νατουραλιστική, πνευματική διαπραγμάτευση των θε-

μάτων.

Πρόθεση των εικαστικών δεν ήταν η λεπτομερής περιγρα-

φή αλλά ο επαναπροσδιορισμός του τοπίου, η ανάδειξη της

βαθύτερης ουσίας του, η φύση ως σύμβολο. Για πρώτη φορά

στην ελληνική εικαστική δημιουργία δίνεται έμφαση στη σχη-

ματοποίηση, στην επίπεδη απεικόνιση, προαναγγέλλεται η

αφαίρεση ενώ η τέχνη αρχίζει να αποκτά στοιχεία αυτοα-

ναφορικότητας.

Σύμφωνα με την ιστορικό Κ. Περπινιώτη, η  εντύπωση που

προκάλεσε η έκθεση στο κοινό ήταν μεγάλη, ακριβώς λόγω

του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα χαρακτήρα της,

με κυριότερο γνώρισμα την επιβολή του Παρθένη ως του πλέ-

ον πρωτοποριακού Έλληνα ζωγράφου, εκείνα τα χρόνια5. 

Ο Βενιζέλος συνέχισε να στηρίζει έμπρακτα την “Ομάδα Τέ-

χνη”. Δύο χρόνια αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1919, εγ-

καινίασε την πρώτη έκθεση της ομάδας στην Ευρώπη, στη

γκαλερί De la Boetie, του Παρισιού6. Η “Εκθεση έργων Ελ-

λήνων καλλιτεχνών” στο Παρίσι ήταν μια σημαντική στιγ-

μή για την ελληνική τέχνη. Επιβλητική σε μέγεθος, η έκθε-

ση έγινε με επιθυμία του ίδιου του Βενιζέλου και εντάχθη-

κε στο πλαίσιο της πολιτικής των φιλελευθέρων για να ανα-

δείξει το νέο πρόσωπο της Ελληνικής τέχνης στο διεθνή χώρο

και  για να ενισχύσει γενικότερα την εικόνα της χώρας στο

εξωτερικό. Περιελάμβανε 200 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής

και γλυπτικής. Ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός πως η εκ-

δήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ειρηνευτικών

συνομιλιών που οδήγησαν στην υπογραφή της συνθήκης
των Σεβρών. Ο Βενιζέλος θέλησε να συνδέσει μια μεγάλη

ιστορική στιγμή του τέλους του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και

του Συνεδρίου της Ειρήνης με ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό

γεγονός. 

Το πολιτικό μήνυμα που επιθυμούσε να στείλει ο πρωθυ-

πουργός ήταν πως η Ελλάδα, μέσα από τη δραστηριοποίηση

της στον τομέα του πολιτισμού ήταν πλέον ικανή να ενσω-

ματωθεί πολιτιστικά στη Δύση, διεκδικώντας τη θέση της

στον τότε σύγχρονο κόσμο. Ο Βενιζέλος πίστευε βαθειά στις

δυνατότητες του έθνους, σε μια Ελλάδα ικανή να πρωτοπο-

ρήσει στη διάσωση των ανθρωπιστικών αξιών και να προ-

σφέρει, για άλλη μια φορά στην ιστορία της, στην ενότητα

και στην ειρήνη, μέσω του πολιτισμού της. Η κριτική υπο-

δοχή της έκθεσης παρουσιάζει πολύπλευρο ενδιαφέρον. Οι

Γάλλοι τεχνοκριτικοί αναγνώρισαν στοιχεία του γαλλικού ιμ-

πρεσιονισμού στη νέα ελληνική τέχνη, αλλά επεσήμαναν την

Άποψη της πρώτης έκθεσης της Ομάδας Τέχνη 
στα γραφεία της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, 1917.

Ο Ε. Βενιζέλος υπογράφει την Συνθήκη των Σεβρών8.  

J.-E. Blanche,
Προσωπογραφία
του Ε. Βενιζέλου9. 
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απουσία ενός ιδιαίτερου «εθνικού» χαρακτήρα7. 

Στο πλαίσιο μιας σύντομης παρουσίασης τριών έργων με δια-

φορετική θεματική θα αναζητηθούν οι επιδράσεις που δέχ-

θηκαν οι έλληνες δημιουργοί - μέλη της “Ομάδας Τέχνη” από

τα κινήματα του Μοντερνισμού και κυρίως από τη γαλλική ει-

καστική παραγωγή. 

Ο Κ. Παρθένης, ο διανοούμενος ζωγράφος της νεοελληνικής

τέχνης, ήταν διακηρυγμένος Βενιζελικός10. Δημιούργησε αλ-

ληγορικά έργα με συμβολιστικό χαρακτήρα και μεταφυσική ποι-

ότητα. Στο έργο “Χορός”, ο Παρθένης ακολουθεί την αισθητι-

κή του Γάλλου συμβολιστή Puvis de Chavanne11, σκηνοθε-

τώντας ένα ποιητικό σύμπαν, έναν υπερβατικό χώρο όπου εξι-

δανικευμένες γυναικείες μορφές μετεωρίζονται. Οι μούσες χο-

ρεύουν με πολύ κομψές κινήσεις, σε θεατρικές στάσεις και πα-

ρουσιάζονται ως πνευματικές προβολές. Οι καλλιτέχνες εικο-

νογραφούν τον κόσμο των ιδεών και μεταχειρίζονται τον κό-

σμο των συμβόλων. Άλλωστε, ο συμβολισμός ταιριάζει απόλυτα

σε έργα με μυθολογική, αλληγορική θεματική. Η λυρική διά-

θεση είναι διάχυτη και η διακοσμητική πρόθεση των δημι-

ουργών, εμφανής. 

Στο έργο Πεντέλη, ο Ν. Λύτρας επιχειρεί μια γενικευτική από-

δοση του τοπίου. Αν και η παρουσία των δέντρων και του βου-

νού είναι κυρίαρχη μέσα στο χώρο, η προσέγγιση του θέμα-

τος είναι αντιρρεαλιστική. Στο πνεύμα του γνωστού μεταϊμ-

πρεσσιονιστή, γάλλου ζωγράφου, Paul Cézanne, ο Ελληνας καλ-

λιτέχνης και ιδρυτής της Ομάδας Τέχνη, δημιουργεί απλο-

ποιημένες μορφές με σχεδόν ανύπαρκτες λεπτομέρειες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνοτροπία του Λύτρα που χρη-

σιμοποιεί το χρώμα ως δομικό υλικό, προβάλλοντας την υλι-

κή του υπόσταση. Η ανάγλυφη υφή δίνει ένταση και δραμα-

τικότητα στο έργο. Τα στοιχεία του τοπίου αποδίδονται τελι-

κά ως χρωματικά μορφώματα. Η πλαστική απόδοση του όγ-

κου επιτυγχάνεται επίσης και με  τον κατάλληλο φωτισμό, βα-

σικό γνώρισμα του Ιμπρεσιονισμού. 

Ο Θ. Τριανταφυλλίδης φιλοτέχνησε έργα με ιδιαίτερο ύφος, με

επίκεντρο τον άνθρωπο και με βαθιά συμβολικό υπόβαθρο12.

Στις “Νταντάδες στο Βασιλικό κήπο” περιγράφει μια σκηνή της

καθημερινής ζωής των μικροαστών, δημιουργώντας όμως μια

ονειρική και συγκινησιακή ατμόσφαιρα.

Ο μοντερνιστικός χαρακτήρας της σύνθεσης οφείλεται στην

απομάκρυνση από τη φυσιοκρατική αναπαράσταση. Οι μορ-

φές απλοποιούνται, αποδίδονται αφαιρετικά, χωρίς ατομικά

χαρακτηριστικά, χωρίς λεπτομέρειες, ενώ τα περιγράμματα ατο-

νούν. Η έλλειψη προσωπικών χαρακτηριστικών και η απου-

σία ταυτότητας των προσώπων προσδίδουν στις μορφές του

διαχρονική διάσταση, μεταφυσική ποιότητα και συμβολικό χα-

ρακτήρα.

Ο χώρος δεν είναι σαφώς καθορισμένος. Πρόκειται για τον Βα-

σιλικό κήπο, σύμφωνα με τον τίτλο του έργου, όμως οι

“Νταντάδες” θα μπορούσαν να βρίσκονται στον κήπο ή το πάρ-

κο μίας οποιασδήποτε ευρωπαϊκής πόλης.

H διαπραγμάτευση του θέματος ανακαλεί στη μνήμη τους “Δη-

μόσιους κήπους” του E. Vuillard. Και οι δύο καλλιτέχνες χτί-

ζουν αρμονικά τις φιγούρες και το χώρο μέσα από την  αλ-

ληλεπίδραση φωτός και σκιάς. Η μεγάλη σημασία που έδινε

ο Τριανταφυλλίδης στην απόδοση της φωτεινότητας θυμίζει

τους ιμπρεσιονιστές. 

Μία εκατονταετηρίδα μετά την ίδρυσή της, η Ομάδα Τέχνη εξα-

κολουθεί να κινεί το ενδιαφέρον των μελετητών και των φι-

λότεχνων καθώς ταυτίστηκε με τις απαρχές της Νεωτερικότητας

στη νεοελληνική τέχνη. Πρόκειται για έναν συνεπή ελληνικό

μοντερνισμό που επιζητούσε διεθνή χαρακτήρα. Προς τα μέσα

όμως της δεκαετίας του `20, ωρίμασε το αίτημα για στροφή

προς την παράδοση που έδωσε νέα τροπή στην ελληνική εκ-

δοχή του Μοντερνισμού.

Η Ομάδα Τέχνη και κυρίως ο Κ. Παρθένης είχαν ωστόσο προ-

ετοιμάσει το έδαφος για την εμφάνιση των ζωγράφων της πε-

ρίφημης γενιάς του ‘3013, γενιά που έδωσε έργα με περισσό-

τερο εθνοκεντρική ιδεολογία, μετά την τραυματική εμπειρία της

Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922.
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