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2-23 AΦIEPΩMA
O Eλλην δημιουργ ς


Δημήτρης Πικιώνης. O
στοχαστής και φιλ σοφος
που άνοιξε νέους ορίζοντες στην αισθητική της
αρχιτεκτονικής της χώρας
μας.
 Xρονολ γιο του Δημήτρη Πικιώνη. Oι σημαντικ τεροι σταθμοί στη ζωή
και το πολύπλευρο έργο
του σπουδαίου δημιουργού.
 O αρχιτέκτονας και οι
μοντέρνοι της εποχής του.
Mορφή και περιεχ μενο
στο έργο του Πικιώνη.
 H λαϊκή τέχνη και ο Πικιώνης οπαδ ς της επιστροφής στη Φύση έφερε
στην Eλλάδα τις νέες ευρωπαϊκές τάσεις.
 Mια «θραυσματική» αφήγηση κάτω απ την
Aκρ πολη. Eργο τέχνης η
διαρρύθμιση απ τον Πικιώνη των υπαίθριων χώρων γύρω απ τον Iερ
Bράχο.
 H αρχιτεκτονική ως τέχνη. O Πικιώνης έδωσε
στα έργα του μια ατμ σφαιρα και ένα ραμα
σχεδ ν ζωγραφικ .
 Oι πολλαπλές γνώσεις
του Πικιώνη. H δίψα για
μάθηση του επέτρεψε να
εμβαθύνει τις φιλοσοφικές και αισθητικές του αναζητήσεις.
 H επίδραση του Πικιώνη. H αποτίμηση του πρωτοποριακού έργου του
σπουδαίου αρχιτέκτονα
και δάσκαλου.
 O αρχιτέκτονας Δημήτρης Πικιώνης. Tα έργα
που σκάρωσε στεγάζουν
ή υποδέχονται τον σύγχρονο άνθρωπο...

24 ΘEAMATA
Kινηματογράφοι και θέατρα.

THΛEOPAΣH
25-31
Tο πρ γραμμα της εβδομάδας.
Φωτογραφία εξωφύλλου: Πορτρέτο του Δημήτρη Πικιώνη (φωτ.:
Eddy Morarro ’61)
Yπεύθυνος «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ

Δημιουργικς σ’ λη του τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης ασχολήθηκε χι μνο με την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, αλλά
και με τη φιλοσοφία. Tα στοχαστικά κείμενά του παραμένουν ζωντανά ακμη και σήμερα...

O Eλλην δημιουργ ς
Δημήτρης Πικιώνης
O στοχαστής και φιλ σοφος που άνοιξε νέους ορίζοντες
στην αισθητική της αρχιτεκτονικής στη χώρα μας
EMΠNEYΣMENOΣ αρχιτέκτονας, πολεοδμος, ζωγράφος, σκηνογράφος
αλλά και φιλσοφος υπήρξε ο Δημήτρης Πικιώνης. H μοναδικτητα των
σκέψεων, αναζητήσεων, μελετών αλλά
και του έργου του γενικτερα, έχουν
σφραγίσει την Eλλάδα. Aναφέρεται ως
ο κυριτερος προασπιστής της ελληνικής τέχνης, η οποία πήγαζε απ την
παράδοση και την ιστορική μνήμη.
Eψαχνε την ελληνικτητα στα αρχοντικά του Πηλίου και της Kαστοριάς,
γιατί πέρα απ τα κασκευαστικά τους
προτερήματα διέθεταν χρώμα και διακσμηση ενσωματωμένα στην αρχιτεκτονική τους.
Δυο τμοι που θα περιλαμβάνουν
αυτοβιογραφικά κείμενα του Πικιώνη,
αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του αρχιτεκτονικού και ζωγραφικού έργου
του, θα κυκλοφορήσουν το Nοέμβριο
απ τις εκδσεις «Mπάστα-Πλέσσα»,
με την επιμέλεια της κρης του Aγνής,
αρχιτέκτων και αυτή. Δυο τμοι, που
έρχονται να καλύψουν ένα μεγάλο κεν στο χώρο της αρχιτεκτονικής, φωτί-
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ζοντας τις ποικίλες πλευρές ενς επιστήμονα και φιλσοφου που επεδίωκε
τη συνύπαρξη της φύσης με την τέχνη
και που προσηλωμένος στην παράδο-

Eπιμέλεια αφιερώματος:

ΠEΓKY KOYNENAKH
ση ανάλωσε τη ζωή του σε ιδεώδη...
Oσο ζούσε ο Πικιώνης, το αρχιτεκτονικ και το ζωγραφικ έργα του παρέμεναν ανέκδοτα. Mέρος τους εκδθηκε το 1987, απ το Mορφωτικ Iδρυμα
της Eθνικής Tράπεζας.
H Aγνή Πικιώνη γρήγορα συνειδητοποίησε τι το συνολικ έργο του πατέρα της θα έπρεπε να διασωθεί και να
γίνει ευρύτερα γνωστ. Aφοσιώθηκε
στην προσπάθεια συγκέντρωσης, μελέτης και ταξινμησης του αρχείου
του, αλλά και κάθε προσιτής γραπτής
αναφοράς στο έργο του.
H έκδοση θα περιλαμβάνει εκτς απ το ζωγραφικ και αρχιτεκτονικ έργο του και την εξαιρετικού ενδιαφέρο-

ντος λαογραφική μελέτη του για την
Aστική Aρχιτεκτονική της Xίου.
Tο αρχιτεκτονικ έργο του Πικιώνη
παρουσιάζεται σε δύο πολυτελείς τμους που αποτελούνται συνολικά απ
οκτώ τεύχη των οποίων την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει κάνει η Bουβάλα
Σκούρα. Στον πρώτο τμο, εκτς απ
τα βιογραφικά στοιχεία περιλαμβάνεται και το αρχιτεκτονικ έργο του της
περιδου 1912-’55, ενώ στον δεύτερο,
σα έργα του εκτελέστηκαν στη διάρκεια των ετών 1949-’64. Tο ζωγραφικ
του έργο περιέχεται σ’ έναν άλλο τμο, που θα αποτελείται και αυτ απ
τέσσερα τεύχη, τα οποία αντιστοιχούν
σε διαφορετικές εικαστικές εντητες
της δουλειάς του. Σ’ αυτ το δημιουργ, οι «Eπτά Hμέρες» αφιερώνουν τις
επμενες σελίδες τους. Mέσα απ κείμενα των Zήσιμου Λορεντζάτου, Aλέξη
Παπαγεωργίου, Δημήτρη Φιλιππίδη,
Παύλου Kαλατζπουλου, Zήση Kοτιώνη αλλά και των Γιάννη Tσαρούχη και
Xατζηκυριάκου - Γκίκα, σκιαγραφείται
η ζωή και το έργο του.

AΦIEPΩMA

Xρονολγιο του Δημήτρη Πικιώνη
Oι σημαντικ τεροι σταθμοί στη ζωή και το πολύπλευρο έργο του σπουδαίου δημιουργού

1887

Γέννηση του Δημήτρη Πικιώνη στον Πειραιά, γιου
του Πέτρου και της Mαρίας, το γένος Συριώτη.

1903
1904

Aποφοιτά απ το A΄ Γυμνάσιο του Πειραιά.

Πρωτοετής στο Πολυτεχνείο. Tαυτχρονα, ζωγραφίζει γυμνά και τοπία. Συνδέεται
φιλικά με τους Aναστάσιο Oρλάνδο, Iωσήφ Πεσταρίνη, Tζρτζιο
ντε Kίρικο, Kαντζίκη, Δημ. Kαμπούρογλους, Περ. Γιαννπουλο.
Γνωρίζεται με τον Παρθένη και
χρονολογικά είναι ο πρώτος μαθητής του.

1908

Aποφοιτά απ το Eθνικ
Mετσβιο Πολυτεχνείο ως
διπλωματούχος Πολιτικς Mηχανικς. Tην ίδια χρονιά φεύγει για το
Mναχο. Kάνει σπουδές στο ελεύθερο σχέδιο και τη γλυπτική. Γνωρίζεται και συνδέεται φιλικά με
τον Γιώργο Mπουζιάνη. Στο τέλος
της χρονιάς, με αφορμή κάποια
έργα του Σεζάν που είδε, αναχωρεί για το Παρίσι.

1909

- αρχές 1912: Aσχολείται
στο Παρίσι με τη σπουδή
σχεδίου και ζωγραφικής στην
Académie de la Grande Chauniére
υπ τον L. Simon. Παράλληλα
γράφεται στο εργαστήριο του αρχιτέκτονα G. Chifflot και παρακολουθεί το μάθημα των αρχιτεκτονικών συνθέσεων στην Ecole des
Beaux Arts.

Tο πατρικ σπίτι του Πικιώνη στον Πειραιά.

1912 -18

Eπιστροφή στην
Eλλάδα. Περίοδος επιστρατεύσεων Bαλκανικών Πολέμων. Aποστρατεύεται με το βαθμ
του λοχαγού. Aσχολείται με τη ζωγραφική και συμπληρώνει την αρχιτεκτονική του μρφωση, ταυτχρονα, μως, αρχίζει και τις πρώτες μελέτες του πάνω στην αρχιτεκτονική της νεοελληνικής παράδοσης.
Σχεδιάζει πολλά σπίτια στην Aίγινα. Aντιγράφει αγγεία απ διάφορα μουσεία. Στις χθες του Kηφισού ζωγραφίζει και εκφράζει τις
πρώτες ιδέες και συμπεράσματα
σον αφορά τα αιτήματα της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής.

1919

Διδάσκει στις νυχτερινές
Σχολές Tεχνιτών της Eλληνικής Bιοτεχνικής Eταιρείας, στο
τμήμα επιπλοποιών.

1921 -23

Διορίζεται επιμελητής
του καθηγητή A.
Oρλάνδου στο μάθημα της μορΣυνέχεια στην 7η σελίδα

H μητέρα του Mαρία, το γένος Συριώτη.

O πατέρας του, Πέτρος Πικιώνης.
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O Πικιώνης (κέντρο) με την οικογένειά του και κάποιο φίλο του.

O Δημήτρης Πικιώνης (αριστερά) με το συμμαθητή του, μετέπειτα στρατηγ Nτη Mπτσαρη.

O Πικιώνης με τη γυναίκα του (δεξιά) και την Caresse Grosby (κέντρο) στους Δελφούς.

Σχέδιο του Πικιώνη για την οικία Kαραμάνου στην οδ Hρακλείου, που κτίστηκε το 1925. Σήμερα έχει κατεδαφιστεί.
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Mετά την επιστροφή του απ το Παρίσι ο Πικιώνης υπηρετεί τη θητεία του. Aποστρατεύεται με τον βαθμ
Λοχαγού Mηχανικού.

Παιδικ σχέδιο του Πικιώνη.

Eπί το πολύ πέλαγος τετραμμένος του καλού και θεωρών. Πλάτων (Συμπσιο).

O Πικιώνης με τη γυναίκα του Aλεξάνδρα στο Φάληρο.

Σχέδιο απ δασικ χωρι στο Περτούλι (1953-56), έργο που δεν ολοκληρώθηκε.
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Tο 1956, ο Kωνσταντίνος Kαραμανλής ως πρεδρος της Kυβέρνησης, συνοδευμενος απ τους υπουργούς του κ. Pάλλη και Tσάτσο, επισκέφθηκαν τον περί την Aκρπολη χώρο και επιθεώρησαν τα εκτελούμενα απ τον Πικιώνη έργα.

O Δημήτρης Πικιώνης με τη γυναίκα του Aλεξάνδρα στον Aγιο Aνδρέα.
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Kατά τη διάρκεια ομιλίας του ως πρεδρος της Kοσμητείας Eθνικού Tοπίου.

Συνέχεια απ την 3η σελίδα

φολογίας της αρχιτεκτονικής και
της ρυθμολογίας και παραμένει
μέχρι το 1923.

1921

Kτίζει το πρώτο του σπίτι,
την οικία Φ. Mωραΐτου, στις
Tζιτζιφιές. O Φώτος Πολίτης στην
εφημερίδα «Πολιτεία» τού αφιερώνει τέσσερις επιφυλλίδες

1925

Παντρεύεται την Aλεξάνδρα Aναστασίου. Eκπονεί
ξυλογραφίες και σχέδια για το Λαογραφικ Aρχείο, κτίζει το δεύτερο σπίτι του, την οικία Kαραμάνου
στο Hράκλειο. Oνομάζεται έκτακτος καθηγητής του E.M.Π. στην
έδρα της Διακοσμητικής.

1926

Σε συνεργασία με τον Eμ.
Kριεζή εκπονεί τα σχέδια
σχολείου-οικοτροφείου στην Aίγινα. Tην επμενη χρονιά, οι δυο
τους κάνουν τα σχέδια για το Nα
των Aγ. Aναργύρων στη Nέα Iωνία.

1929

Mελετά επί τπου, για τρεις
μήνες, τη λαϊκή αρχιτεκτονική της Xίου και συγγράφει, κατά
παραγγελίαν του Aργέντη, μελέτη
στη γαλλική γλώσσα για την αστική αρχιτεκτονική του νησιού. H
μελέτη προορίζεται να αποτελέσει
μέρος ενς συγγράμματος για ολκληρο το νησί.

1930

Mονιμοποιείται στην έκτακτη έδρα της Διακοσμητικής. Kτίζει την οικία Παπαϊωάννου,
στην οδ Mαρκορά.

1932

Kτίζει το δημοτικ σχολείο
στα Πευκάκια του Λυκαβηττού.

1933

Aκολουθώντας πρτυπα
του αρχαίου και του ιαπωνικού θεάτρου, κτίζει το θεριν Θέατρο Mαρίκας Kοτοπούλη στην οδ Xέϊδεν. Tαυτχρονα, κάνει και
τα σκηνικά της πρώτης παράστασης του θεάτρου Kοτοπούλη και
μερικών απ τις επμενες, σε συνεργασία με τον ζωγράφο Στέρη.

1934

Kάνει τα σχέδια για τον τάφο του ποιητή Λ. Πορφύρα,
καθώς και της οικογένειας Παυλή
στο νεκροταφείο του Πειραιά.
Tαυτχρονα, δουλεύει τα προσχέδια για το Δελφικ Kέντρο.

1935

Aπ την εποχή αυτή σημειώνεται μια στροφή στις αισθητικές του αντιλήψεις. Στοχάζεται τι το οικουμενικ πνεύμα
πρέπει να συνδεθεί με το πνεύμα
της εθντητας. Στην αντίληψη αυτή βασίζονται λα τα αρχιτεκτονικά του έργα. Tην ίδια χρονιά, σχεδιάζει τον τάφο της οικογένειας
Γουναράκη στο A΄ Nεκροταφείο,
τρία σπίτια και το Πειραματικ
Σχολείο της Θεσσαλονίκης.

O Πικιώνης στους Δελφούς, έναν χώρο που αγαπούσε ιδιαίτερα.

1937

Για λογαριασμ του Συλλγου «Eλληνική Λαϊκή Tέχνη»
συμβάλλει σε διάφορες λαογραφικές μελέτες. Aναλαμβάνει την υπεύθυνη οργάνωση λαογραφικών
αποστολών σε αστικά κέντρα της
Δ. Mακεδονίας (Bέροια, Kοζάνη,
Σιάτιστα, Kαστοριά), σε συνεργασία
με τους αρχιτέκτονες Δ. Mωρέττη,
A. Πασχαλίδου, Γ. Γιαννουλέλη.

1940

Δουλεύει κυρίως τις εικαστικές εντητες της δουλειάς
του: «Aριάδνες», «Aττικά», «Λαϊκά».

1943
1946 -47

Eκλέγεται τακτικς καθηγητής στο EMΠ.

Σχεδιάζει πολυκατοικία επί
της οδού Xέυδεν με κάτοψη του αρχιτέκτονα Mητσάκη.

Eργάζεται στο υπουργείο Aνοικοδμησης επικεφαλής ομάδας αρχιτεκτνων
για την εκπνηση σχεδίων προτύπων λαϊκών πολυκατοικιών στον
Πειραιά και τη Λαμία.
Eπίσης, με εντολή του ίδιου υπουργείου πηγαίνει στη Pδο για
τη μελέτη των πλαστικών προβλημάτων της Δωδεκανήσου εν ψει
της μελλοντικής ανοικοδμησής
της.

1935 -37

1948

1936

Mε τον XατζηκυριάκοΓκίκα εκδίδει το περιοδικ «Tρίτο Mάτι».

Eκδίδει με τον τίτλο «Πινακοθήκη της Tέχνης του
Eλληνικού Λαού» και με εντολή

του Συλλγου «Eλληνική Λαϊκή Tέχνη», τα «Aρχοντικά της Kαστοριάς» και τα «Σπίτια της Zαγοράς»,
τα οποία βραβεύτηκαν απ την
Aκαδημία Aθηνών.

1950 -57

Στο διάστημα αυτ, σε
συνεργασία με τον γαμπρ του Aλ. Παπαγεωργίου, δουλεύει στην αρχιτεκτονική. Tα έργα
αυτής της περιδου θητεύουν στο
ίδιο, που απ την αρχή συνέλαβε,
ιδεώδες, που ζητεί το οικουμενικ
πνεύμα να συνδεθεί με το πνεύμα
της παράδοσης.
Kάνει σχέδια για το δασικ χωρι
στο Περτούλι, για τον πρτυπο ελληνικ οικισμ της Aιξωνής, το Ξενία των Δελφών, την έπαυλη Ποταμιάνου στη Φιλοθέη, διαμορφώνει
τον αAρχαιολογικ χώρο γύρω απ
την Aκρπολη και τον λφο του Φιλοπάππου, το τουριστικ περίπτερο Aγίου Δημητρίου Λουρμπαδιάρη. Tο ίδιο διάστημα δραστηριοποιείται στην Eθνική Kοσμητεία
Eθνικού Tοπίου.

1958
1960

Mετά 35ετή θητεία στο EMΠ
ως καθηγητής αποσύρεται.
Eκλέγεται πρεδρος της
Kοσμητείας Tοπίου.

1961

Eκλέγεται ομφωνα αντεπιστέλλον μέλος της Aκαδημίας Kαλών Tεχνών του Mονάχου ύστερα απ πρταση του
Γερμανού καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Mονάχου κ.
Wiedeman.
Tην ίδια εποχή σχεδιάζει τον
Παιδικ Kήπο της Φιλοθέης, το
Δημαρχείο Bλου, το Aνώτερο
Eκκλησιαστικ Φροντιστήριο Tήνου, το Nαΰδριο του Aγ. Παύλου,
την οικία Γ. Σταματπουλου και τη
διαμρφωση του περιβάλλοντος
χώρου Aγ. Iωάννου Pώσου στο
Προκπι της Eύβοιας (έργο που
δεν εκτελέστηκε).

1966

Eκλέγεται τακτικ μέλος
της Aκαδημίας Aθηνών (τάξη Γραμμάτων και Tεχνών) στην έδρα της Aρχιτεκτονικής.
Πηγαίνει στην Aμερική που παραμένει επί οκτάμηνο για λγους
υγείας της γυναίκας του. Tαυτχρονα, εκπονεί μελέτη για την
τουριστική αξιοποίηση του φρουρίου Φορτέτζα του Pεθύμνου.

1968

O Δημήτρης Πικιώνης πεθαίνει στις 28 Aυγούστου,
στην Aθήνα.
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O αρχιτέκτονας
και οι μοντέρνοι
της εποχής του
Mορφή και περιεχμενο στο έργο του Πικιώνη
Tου Aλέξη Παπαγεωργίου
Aρχιτέκτονος - ομ τιμου καθηγητή του EMΠ
P.H.D. Xάρβαρντ - IMT

O ΔHMHTPIOΣ Πικιώνης (1887 1968) είναι ένας πηγαίος Eλληνας
αρχιτέκτων του οποίου το αυτνομο
ποιητικ και καλλιτεχνικ έργο
πραγματοποιήθηκε κατά τη μεταβατική εποχή της ανδου επικράτησης
και τελικά αποδυνάμωσης του διεθνούς κινήματος του μοντερνισμού.
Λίγα χρνια νεώτεροι των Walter
Gropins και Mies van der Rohe και
συνομήλικος, του Le Corbusier ο Πικιώνης ήταν μια σύνθετη προσωπικτητα της οποίας το αρχιτεκτονικ
έργο είναι συμπληρωμένο με γνιμη
διδασκαλία, στοχαστικά κείμενα και
ζωγραφικές συνθέσεις.
Tο έργο του Δ. Πικιώνη, ενώ χαρακτηρίζει την εποχή του, δεν είναι επίκαιρο, αλλά διαχρονικ. Eίναι ένα
έργο εμπνευσμένο απ τη μνημοσύνη της λαϊκής παράδοσης του τπου
του. Περισστερο απ είκοσι χρνια
μετά το θάνατ του, το έργο του Πικιώνη θεωρούμενο σήμερα φαίνεται
να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση στη διαλεκτική που δημιούργησε η διεθνιστική θέση του μοντερνισμού.
Aπ τις αρχές της δεκαετίας του
είκοσι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας
του εξήντα το κίνημα της μοντέρνας
αρχιτεκτονικής πέτυχε ένα γιγάντειο αρχιτεκτονικ κατρθωμα. Nα
αμφισβητήσει τις αξίες του θνήσκοντος νεοκλασικισμού και άλλων μεταγενέστερων εκλεκτικιστικών εκφράσεων που είχαν ήδη παγκσμια
επίδραση.
Παράλληλα προς την εξάπλωση
του Δυτικού Διαφωτισμού η επίδραση των αρχιτεκτονικών αυτών κατευθύνσεων απλωνταν απ τα μέσα
του XVIII αιώνα απ τη Bορειοδυτική
Eυρώπη στα πέρατα του κσμου. Aυτές τις διεθνικιστικές τάσεις ο μοντερνισμς υποκατέστησε με νέες
θέσεις, οι οποίες μως είχαν επίσης
καθολικ και διεθνιστικ περιεχμενο. Tο έργο του Πικιώνη έθεσε σε
αμφισβήτηση το διεθνισμ στην αρχιτεκτονική σε οποιαδήποτε μορφή
και συνεπώς στην μορφή του ανερχμενου στην εποχή του κινήματος
της Mοντέρνας Aρχιτεκτονικής.
Tο έργο του Πικιώνη είναι συνδε-

δεμένο με τον τπο του. Tο κύριο έρεισμα του συνδέσμου αυτού δεν ήταν το ιστορικ ή εθνικ περιεχμενο του τπου, αλλά το πολιτισμικ
–το μνο άλλωστε, περιεχμενο, που
είχε και μορφοπλαστική σημασία.
Aλλά ενώ το ιστορικ και εθνικ περιεχμενο της νεώτερης Eλλάδας
χαρακτηρίζει τον τπο στην ολτητά
του, το πολιτισμικ είναι, ακμη σήμερα, διασπασμένο σε μικρτερες εντητες.
H Eλλάδα για τον Πικιώνη δεν ήταν
«τπος» αλλά μάλλον «τποι» απ
τους οποίους αντλούσε την έμπνευση και καλλιτεχνική του δημιουργία.
O Bορράς ήταν διαφορετικς απ το
Nτο και η Στεριά απ τα Nησιά. O
καθένας απ τους τπους αυτούς είχε ιδιαίτερα αναπτυγμένους τρπους δομής ανάλογα με τις τοπικές
συνθήκες του περιβάλλοντος και τα
υλικά των κατασκευών.
Yπήρχε επίσης διακεκριμένη παραγωγή έργων χειροτεχνίας πολλά
των οποίων αποτελούσαν αποκρυσταλλωμένους τύπους συλλογικής
καλλιτεχνικής έκφρασης. Tα ήθη και
τα έθιμα δεν ήσαν ενιαία αλλά παρουσίαζαν ενδιαφέρουσες παραλλαγές απ τπου εις τπον. Tο λαμπερ αυτ μωσαϊκ της χώρας αποτύπωνε και περιέγραφε με καθαρτητα
ο Πικιώνης στις εργασίες και τη διδασκαλία του. Mε την προσπάθειά
του αυτή απέκτησε πολλούς οπαδούς και μιμητές.
Tο ενδιαφέρον του Πικιώνη για τη
λαϊκή τέχνη ήταν αδιάπτωτο και χαρακτήρισε σημαντικ μέρος της παραγωγής του μχθου του βίου του.
Στα αρχιτεκτονικά του κείμενα υπάρχουν πολλαπλές αναφορές στην
τέχνη του λαού. Tα κείμενά του,
πολλές φορές εμπνευσμένα πως τα
κείμενα ενς ποιητού, δεν έχουν λαογραφική συστηματικτητα ή μεθδευση ιστορική. Aπ την άλλη μεριά,
δεν έβλεπε τη λαϊκή τέχνη, πως την
εννοούσε ο William Morris – ένα υγιές αισθητικ φαινμενο, σε αντίθεση προς τον ακαδημαϊσμ. Eπίσης,
δεν ήταν οπαδς του ρομαντισμού ή
μεθοδιστής των ρυθμών του παρελθντος, πως ο John Ruskin. O Πικιώνης ερευνούσε για να δημιουργήσει ο ίδιος στον τπο του, σαν
καλλιτέχνης, χωρίς φρμουλες ή άλ-
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Συνέχεια στην 10η σελίδα

Oικία Ποταμιάνου στη Φιλοθέη (1953–55).

Σχέδιο για τον Aγιο Δημήτριο Λουμπαδιάρη (1954–57). O Πικιώνης γράφει: «Nάρ-

Tο πλακ"στρωτο στο δρ"μο Φιλοπάππου (1954–57).

μητρίου. Σκαρίφημα μεσημβρινής "ψεως».

Σχέδιο ναϋδρίου και κατοικίας ιερέως στον πρ"τυπο ελληνικ" οικισμ" της Aιξωνής (1950-55).
KYPIAKH 16 OKTΩBPIOY 1994 - H KAΘHMEPINH
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O παιδικ"ς κήπος της Φιλοθέης (1960–64).
Συνέχεια απ" την 9η σελίδα

λες εξωτερικές μιμήσεις αλλά με απλτητα, πως έκανε ο λας.

Eικαστικς αντίλογος
Tο έργο του Πικιώνη μπορεί να θεωρηθεί σήμερα σαν ένας εικαστικς
αντίλογος της εποχής του μοντερνισμού, χι γιατί ήταν ο ίδιος αντιμοντέρνος, αλλά διτι προείδε, σαν
πρωτοπρος και αντιστάθηκε με επιτυχία στις αδυναμίες του μοντέρνου
κινήματος και ιδιαίτερα στην αδυναμία της έλλειψης οποιασδήποτε σκέψης ή αναφοράς της σημασίας του
τπου στην ποιητική της τέχνης και
της αρχιτεκτονικής.
Παρά τη στοχαστική του μως
συγγένεια προς την τέχνη των τπων της νεώτερης Eλλάδας ο Πικιώνης εδέχετο ευμενώς, αλλά με εγκράτεια, την απλτητα έκφρασης
του μοντέρνου κινήματος. Eτίθετο,
ασφαλώς, με συνέπεια σύμφωνος
προς την ελευθερία και τη λειτουργικτητα της κάτοψης που ανέδειξε
η μοντέρνα αρχιτεκτονική. H σύνθεση των κατψεων αλλά και η αρχιτεκτονική διάρθρωση των πλαγίων ψεων του Δημοτικού Σχολείου στα
Πευκάκια του Λυκαβηττού, και του
Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αποδεικνύουν τη συγκρατημένη του αυτή αποδοχή των αρχών του μοντέρνου κινήματος στον ελληνικ χώρο.
O Πικιώνης, επίσης, είχε προσωπική επαφή με τον Walter Eropius, καθώς και αλληλογραφία. Yπάρχουν αναφορές του στο έργο του Le
Corbusier και στη θετική σημασία
που είχε το τέταρτο συνέδριο του
CIAM στην Eλλάδα. Aπ τους συνεργάτες του Bauhaus εκτιμούσε ιδιαί-

τερα το καλλιτεχνικ έργο και τη μέθοδο διδασκαλίας των Paul Klee και
Vassily Kandinsky. Aλλά ήταν αντίθετος προς τη ρητορική της εποχής εκείνης πάνω στην οποία βασίστηκαν
ολοκληρωτικές ερμηνείες της μοντέρνας αρχιτεκτονικής που είχαν
ττε διασπαρεί απ τη βορειοδυτική
Eυρώπη, στις αρχιτεκτονικές σχολές
των κυριτερων πανεπιστημίων του
κσμου.

Pυθμς και
περιεχμενο
O ρυθμς και το περιεχμενο της
αρχιτεκτονικής μορφής αποτέλεσαν
τους δύο φορείς διάδοσης του Mοντέρνου Kινήματος στον κσμο. Oι
τρεις ηγέτες του μοντερνισμού, τσο ο Walter Gropius σο και οι Le
Corbusier και Mies - van - der - Rohe,
αν και καταδίκασαν με καυστική
γλώσσα την έννοια του ρυθμού σαν
αρχιτεκτονικ στχο, στην εποχή
τους, εν τούτοις, ενέδωσαν στην αναγκαστική χρήση του περιεχομένου
διτι έτσι επήρχετο σαφής και άμεση
επικοινωνία με τους μη ειδικούς. Kαι
η χρήση αυτή μως δεν ήταν απαλλαγμένη μειονεκτημάτων.
Eνα απ τα πιο διαδεδομένα στοιχεία περιεχομένου του μοντέρνου
κινήματος, η λειτουργικτητα της
κάτοψης, ήταν ήδη διασυνδεδεμένο
με τη διαμρφωση των βασικών μορφών του αρχιτεκτονικού έργου, κι επομένως με το ρυθμ που το εχαρακτήριζε, απ την εποχή του Louis
Sullivan. Oι μοντέρνοι, που επρβαλλαν τη σημασία της λειτουργικτητας, γιατί μ’ αυτή τονιζταν η προσαρμογή της αρχιτεκτονικής τους
στις ανάγκες της εποχής, δεν δίστασαν να αποδεχθούν στα λγια μια
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γραμμική σχέση λειτουργίας - μορφής πως είχε διατυπωθεί απ παλιά
με το Δγμα Sullivan. H σχέση μως,
αυτή, που ενδυναμώθηκε και με παραδείγματα απ τη φύση, πως αυτά
του επιστήμονα-ανθρωπιστή D’ Arcy
Thompson, κατέρρευσε σαν επιχείρημα κατά τη δεκαετία του εξήντα,
μαζί με την υποχώρηση του Kινήματος του Mοντερνισμού. Eξίσου αμφίβολες ως προς τη σχέση ποιτητας
μορφής και περιεχομένου ήσαν άλλες ένθετες επιγραφές με τις οποίες
ενισχύετο λεκτικά η διάδοση του
«International Style»: «Mηχανικς
πολιτισμς». «Eποχή του αυτοκινήτου». «Eλευθερία - Σοσιαλισμς:
Plan Libre» κ.ο.κ. Στην ουσία με την
απομάκρυνση οποιουδήποτε περιεχομένου συνδεδεμένου με την
πνευματική καλλιέργεια και τις πολιτισμικές πληροφορίες των τπων
δημιουργήθηκε ένα κεν το οποίο η
οφελιμιστική, πρακτική και διεθνιστική κατεύθυνση της νέας αρχιτεκτονικής συμπλήρωσε με ξένα, προς την
έκδηλη πνευματικτητα των νέων
έργων, περιεχμενα. H πάροδος του
χρνου έφερε φθορά στα περιεχμενα αυτά (των οποίων η δύναμις ήταν συνυφασμένη με την επικαιρτητά τους) κι έτσι οι μοντέρνες μορφές φάνηκαν ξαφνικά μετέωρες και
πεπαλαιωμένες.

Eπιστροφή στις ρίζες
O αντίλογος του Πικιώνη στα παραγγέλματα αυτά ήταν «επιστροφή
στις ρίζες». Tο σφρίγος της νέας δημιουργίας, επίστευε, θα πηγάσει μέσα απ την ελληνική γη. Oι διαδικασίες της καλλιτεχνικής δημιουργίας
είχαν κοινά, κι επομένως παγκσμια
χαρακτηριστικά: H απλτητα στην
έκφραση ενώνει το έργο του Le

Corbusier με το λαϊκ σπίτι στη Mύκονο. H κάθαρση στη μορφή που κατάφερε το κίνημα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής ήταν ευπρσδεκτη κι απ τη νεοελληνική πραγματικτητα.
Yπήρχε παραλληλισμς στην έρευνα των αρμονικών χαράξεων στα
εργαστήρια των Le Corbusier και Πικιώνη. Παρά μως τις ομοιτητες
αυτές στις διαδικασίες της καλλιτεχνικής δημιουργίας οι συνέπειες των
διαδικασιών αυτών δεν μπορούσαν
να βγουν με ενιαία μορφή παγκοσμίως αφού οι πολιτισμοί που τις
διαμρφωναν είχαν τοπική προέλευση. Aπ το σημείο αυτ, κι χι απ τα
παραγγέλματα του International
Style, αναπηδούσε το αίνιγμα του
περιεχομένου.
Στις προγραμματισμένες απ πρακτικές σκοπιμτητες αρχιτεκτονικές
του μεσοπολέμου το έργο το ίδιο
παίρνει νημα μηχανιστικ, οργανωτικ, κ.λπ. και απομακρύνεται απ τη
φύση. Kατά την περίοδο εξάπλωσης
του μηχανιστικού πνεύματος η διασύνδεση αυτή της αρχιτεκτονικής με
ανθρώπινα επιτεύγματα είχε το προτέρημα της επικαιρτητας, ενώ αντίθετα η θέση του οπτικού περιεχομένου εφαίνετο να παίρνει θέση διαχρονική. Mια τέτοια θέση άρμοζε
στους πολιτισμούς της Aνατολής και
γι’ αυτ η δημιουργία του Πικιώνη είχε μέσα της το στοχασμ της Aνατολής. Oι επαναλαμβανμενες αρχιτεκτονικές μορφές του τοπικού συλλογικού έργου αν και είχαν τις δυναττητες προσαρμογής σε σύγχρονες
ανάγκες δεν έφευγαν απ το πρωταρχικ τους περιεχμενο που ήταν
βαθύ και ανεξιχνίαστο, κοντά στη
φύση, πως είναι ο ρυθμικς βηματισμς του ανθρώπου πάνω στη γη, ή
ακμη, ο κτύπος της καρδιάς.

AΦIEPΩMA

H λαϊκή τέχνη και ο Πικιώνης
Oπαδς της επιστροφής στη φύση έφερε στην Eλλάδα τις νέες ευρωπαϊκές τάσεις
Tου Παύλου Kαλατζ πουλου
Aρχιτέκτονος - ζωγράφου

MEPIKA σπίτια του περασμένου αιώνα και παλαιτερα, πως τα αρχοντικά της Kαστοριάς, είναι τσο μεγάλα
και τσο πλούσια στην κατασκευή
τους και είναι τσο εκλεπτισμένα
στη διακμηση και στην επίπλωση
που νομίζω πως κανείς σημερινς
πλούσιος δεν θα άντεχε να τα συντηρήσει και πολύ περισστερο να
τα ζήσει. Aλλά και αυτά αντί να τα
πούμε μεγαλοαγροτική π.χ. ή μεγαλοαστική αρχιτεκτονική τα λέμε λαϊκά, ενώ πιο λαϊκές, τουλάχιστον απ
την άποψη του πλούτου, θα λέγαμε
τις επαύλεις της Πολιτείας και της
Eκάλης.
H λαϊκή τέχνη είναι ένα είδος που
σήμερα μπορεί να σημαίνει τα πάντα
και φυσικά τη σύγχυση. Tο «παραδοσιακή» που αντικατέστησε το «λαϊκή» έκανε τα πράγματα ακμη πιο
νεφελώδη γιατί μαζί του είχε συσκευασμένο και το μεταπαραδοσιακή τέχνη. Σήμερα π.χ. το «λαϊκ τραγούδι» και το «λαϊκοί χοροί» θα ήταν
πιο κοντά στο νημά τους αν το ένα
το λέγαμε εργολαβικ τραγούδι και
το άλλο τουριστικά μπαλέτα.
H λαϊκή τέχνη λοιπν δεν έχει πάντα να κάνει με τα υλικά μέσα και με
τον πλούτο, δεν έχει να κάνει με την
κατεργασία. Tα αληθινά λαϊκά κοσμήματα π.χ. είναι πιο λεπτοδουλεμένα και φινιρισμένα απ τα κοσμήματα του Mπούλγκαρι. Oύτε με τη
χρήση του πράγματος έχει να κάνει.
Π.χ. στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής ένα εκκλησιαστικ κτίσμα λγω εποχής και μνο μπορεί να λέγεται λαϊκ.
Aφήνοντας μως λα αυτά κατά
μέρος μπορούμε να πούμε τι ο ανώνυμος λαϊκς τεχνίτης ήτανε πρσωπο κοινωνικ. Kαλλιεργούσε δηλαδή με επίγνωση τη συλλογική συνείδηση, και χι σπάνια αναφαινταν
απ κει έως ελεύθερος δημιουργς.
Aντίθετα μ’ αυτν ο τωρινς, ο
σπουδασμένος αρχιτέκτονας, ανώνυμος κι’ αυτς, που πασχίζει για την
προσωπική του έκφραση καταλήγει
προκάτ και ακοινώνητος. Eτσι λοιπν, ενώ τα χιλιάδες μονχωρα, που
υπήρχαν στα νησιά του Aιγαίου, ήταν
εκπληκτικά ποικίλα, τα εκατοντάδες
χιλιάδες δυάρια και οι χιλιάδες επαύλεις του αττικού λεκανοπεδίου είναι
πανομοιτυπα και πληκτικά. Δεν έχουν ούτε μισή προσωπική ιστορία
να πουν.

Eπιστροφή στη φύση
Eνα ταξίδι στην Eλλάδα μέχρι τα
τέλη του περασμένου αιώνα δεν
Συνέχεια στην 12η σελίδα

Πίνακας του Πικιώνης με σαφείς πικασικές επιρροές. Aπ τη σειρά «Λαϊκά». (1940-50)
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Προσχέδιο για το δελφικ κέντρο. (1934)
Συνέχεια απ την 11η σελίδα

«Eλπίς» απ τη σειρά ζωγραφικών σχεδίων «Λαϊκά». (1940-50) Tο συγκεκριμένο
έργο είχε κυκλοφορήσει ως κάρτα απ τον Δήμο Aθηναίων.
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σήμαινε άλλο απ περιέργεια για
την εξωτική ανατολή. Mνο μετά
τον πρώτο παγκσμιο πλεμο αρχίζουν κι έρχονται σε μας οι πρώτες
ειδήσεις και στήνονται οι πρώτες
μικρές εστίες του βιομηχανικού πολιτισμού στην Eλλάδα, και φυσικά
μαζί μ’ αυτές και το αίτημα της επιστροφής στη φύση.
Δυο απ τους κομιστές αυτού
του αιτήματος είναι ο ο Kντογλου
και ο Πικιώνης. O πρώτος έφερε το
Bυζάντιο μέσω Γαλλίας και μέσω
Γερμανίας ο δεύτερος έφερε τη
λαϊκή τέχνη. Oπως προηγουμένως
κατά τα μέσα του περασμένου αιώνα, Eλληνες πάλι, είχαν φέρει τα
κλασικά ανθέμια και τους ελληνικούς μαιάνδρους απ τη δύση.
Kαι καλά ώς εδώ, μα το περίεργο
είναι τι αυτή η επιστροφή στη φύση και στον ελληνικ μεσαίωνα, πως και η συζήτηση που ακολούθησε για το τι είναι ελληνικ, παρουσιάστηκαν σαν αμιγώς ελληνικά φαινμενα, σαν πράγματα δηλαδή δικά μας, αυτοφυή. Kαι φοβάμαι πως και σήμερα ακμη οι
Eλληνες δείχνουμε να μην έχουμε
καταλάβει τι δίπλα στην κάθε εισαγμενη ελληνικτητα υπάρχει,
στους Oύγγρους π.χ. και μια ανάλογη ή και απαράλλαχτη με την ελληνικτητά μας ουγγρικτητα, πως και μια ιταλικτητα στους Iταλούς κ.λπ. κ.λπ.
Aν πράγματι υπάρχει αυτ που ονομάζεται ζωγραφικ σχέδιο στις
νωπογραφίες του Bυζαντίου και αν
στον αντίποδα βρίσκεται το γλυπτικ σχέδιο του ιταλικού μπαρκ, ττε θα πρέπει, ταν μιλάμε για τη ζωγραφική του Kντογλου στο Δημαρχείο της Aθήνας, να μην παραβλέψουμε την italianita που εκφράζει με το γλυπτικ του σχέδιο στις
βίαιες στροφές εκείνων των σωμά-

των. Mήπως μως δεν υπάρχει
Deutchtum στο Παραμύθι της Πεντάμορφης του Xαλεπά; Γερμανικτητα χι μνο ενδυματολογική
αλλά και στο τριγωνικ γλυπτικ
στήσιμο;
Kανείς δεν αμφιβάλλει για την αξία της κάθε εθντητας και μάλιστα
ταν αυτή μπορεί μέσα απ μακρινές περιπλανήσεις να κάνει τα βήματά της προς την αυτογνωσία.
Aμφιβάλλω μνο για τα εθνοσωτήρια οράματα, που φυσικά κανέναν
δεν οφέλησαν και ανησυχώ ταν
φορτώνουμε τα πράγματα πέρα απ ’κει που αντέχουν.
O Πικιώνης θα μπορούσε ίσως να
ήταν ένας οπαδς της μοντέρνας
τέχνης, πως δείχνουν οι πρώτες
σχεδιαστικές και αρχιτεκτονικές
δοκιμές του. Aλλά η μοντέρνα τέχνη άφηνε λίγο σκεπτικούς τους οπαδούς της στην Eλλάδα, ακμη
και τους σημαντικτερους, πως ο
Γκίκας.
Eπειτα η παθολογική εικονολατρεία της φυλής δεν μπορούσε εύκολα να συμβαδίσει με παραστάσεις ανεικονικές. Aν λοιπν ο Πικιώνης οδηγήθηκε προς την λαϊκή
τέχνη, ένα ήταν γιατί οι καλλιτεχνικές τάσεις της ανεπτυγμένης Eυρώπης που είχε συναντήσει πήγαιναν προς τα ’κει και δύο απ τη συνειδητοποίηση ενς κενού που έβλεπε στη μοντέρνα τέχνη.
Aν σήμερα συζητάμε για τον Πικιώνη είναι για να ξανακοιτάξουμε
κάποια απ τα ζητήματα που αρχίζουν με ’κείνον μα που δεν τελειώνουν μαζί του. Aλλιώς ας κλείσουμε
και τον Πικιώνη σε ένα βιβλίο και ας
πούμε τι η λαϊκή τέχνη δεν είναι
άλλο απ τα βτσαλα και τα βραχάκια που σφινώνουν οι εργολάβοι
των δήμων στο τσιμέντο και οι κεραμοσκεπείς πολυκατοικίες του
Tρίτση στην Kαστοριά.

Tο Aνδηρο Φιλοπάππου διαμορφωμένο απ τον Δημήτρη Πικιώνη (1954-57).

Mια «θραυσματική» αφήγηση
κάτω απ την Aκρπολη
Eργο τέχνης η διαρρύθμιση απ τον Πικιώνη των υπαίθριων χώρων γύρω απ τον Iερ Bράχο
Tου Zήση Kοτιώνη
Δρ. Aρχιτέκτονoς

ΓIA THN νεώτερη π λη της Aθήνας
έπρεπε να περάσει ένας περίπου αιώνας απ την εποχή των νεοκλασικών αρχιτεκτονημάτων και της ρομαντικής κηποτεχνίας του Eθνικού
Kήπου, για να ξαναεμφανιστεί μέσα
στη δεκαετία του 1950 ένα έργο δημ σιου υπαίθριου χώρου, με αναφορά στο σύνολο της π λης.
Eίναι το έργο των διαμορφώσεων
στην Aκρ πολη και του Φιλοπάππου
του αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη

που κατάφερε να το προάγει σε έργο
τέχνης και σημείο αυτοπροσδιορισμού των νεώτερων Eλλήνων.
Tο έργο είναι η διαμ ρφωση δύο
σπειροειδών διαδρομών, που η μια
στο λ φο της Aκρ πολης προσπελάζει τον αρχαιολογικ χώρο του ιερού
της Aθηνάς, ενώ η άλλη διαδρομή
στο λ φο του Φιλιποπάππου απομακρύνεται απ τον ιερ βράχο, για να
καταλήξει συστρεφ μενη σε ένα
πλάτωμα, το Aνδηρο, απ που ο περιπατητής, στο τέλος της διαδρομής
θεάται απέναντί του, τον ιερ βράχο.
Kατά τη διαδρομή αυτή, περνώντας
ένα μικρ ξύλινο πρ πυλο παρεμ-

βάλλεται μια αυλή, γύρω απ την οποία βρίσκεται το ανακατασκευασμένο εκκλησάκι του Aγ. Δημητρίου
του Λουμπαρδιάρη και το κυλικείο
με τους ημιυπαίθριούς του χώρους.
Eνα αρχιτεκτονικ έργο –διαδρομή προς το συγκρ τημα της Aκροπ λεως φαίνεται τι δεν μπορεί παρά να καθορίσει τις προγραμματικές
του επιδιώξεις και τη συμβολική του
διάσταση σε διαρκή αναφορά προς
τα αρχαία μνημεία. O Πικιώνης εμετακίνησε το κέντρο αυτής της βασανιστικής για τη δυτική ιστορία απαιτήσεως. O αρχιτεκτονικ ς του κ σμος δεν ορίστηκε σε αναφορά

προς το κλασικ αλλά ορίστηκε διά
της μεθέξεώς του προς το τοπίο συνολικά.
T σο τα αρχαία μνημεία μακρύτερα, σο και οι προτειν μενες διαμορφώσεις εγγύτερα είναι απλώς
μέρη αυτού του τοπίου. O αρχιτέκτων στρέφει την προσοχή μας προς
τα φυσικά οριζ μενα στοιχεία του,
που τα δένδρα, οι θάμνοι, οι πέτρες, οι βράχοι, τα θραύσματα κάθε
παλαι τερης κατοίκησης και τα μνημεία της αρχαι τητας, αποτελούν ομού μια αντιληπτική και νοηματική
εν τητα που με χίλιες δυο μεταφοΣυνέχεια στην 14η σελίδα
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Συνέχεια απ την 13η σελίδα

ρές φανερώνει τον μύθο της Aττικής γης.

Mύθος και τπος
Mπορούμε να σταθούμε σε μερικές επινοήσεις που ενεργοποιούν
την παρουσία του διαβάτη μέσα στο
τοπίο και εγκαλούν τη γη να αναφανεί. Aλλοτε επιλέγονται ορισμένα
σημεία της διαδρομής, που σαν κέντρα της «πολιτικής οράσεως», τοποθετούν την ματιά σε σχέση με
στοιχεία του χώρου, πως ένα δένδρο ή ένα πέρασμα ή ο να ς, σε μαθηματική/αρμονική σχέση. Aλλοτε τα
φυσικά στοιχεία, πέτρες και φυτά,
περιγράφονται απ στοιχεία του έργου για να αναφανούν. Aλλοτε πάλι,
η ιδιαίτερη επεξεργασία του τρ που
που το νερ της βροχής θα διατρέξει
τις παρυφές του οδοστρώματος γίνεται ένα εκτενές αφηγηματικ επεισ διο που συνοδεύει με την συναισθηματική του δράση την πορεία
του θεατή.
H διαδρομή μέσα στον χώρο είναι
εξ ορισμού αφηγηματική εφ σον εισάγει τη διαδοχή επεισοδίων κατά τη
ροή του χρ νου σε μια νοηματική
αλληλουχία. H αφηγηματικ τητα
στις διαμορφώσεις περί την Aκρ πολη είναι κυρίαρχη επιλογή του αρχιτέκτονα και η ιστορία που καλείται
να αφηγηθεί, η ιστορία της Γης, είναι
ο αδιάσπαστος συγκερασμ ς της
φύσης με την ιστορία απ την ισχύ
του μύθου. Aν και ο μυθολογικ ς κ σμος της Aττικής γης είναι τρομακτικά ισχυρ ς για να καταπιαστούν με
αυτ ν και να καταποντιστούν εντ ς
του κάθε μορφής νοήματα, για τον
Πικιώνη η γαιοκεντρική μεταφυσική
δεν θα μπορούσε να συγκροτηθεί με
βάση ιδεολογικές επιλογές δι τι η ιστορία δεν μπορεί να υποκαταστήσει
τη Φιλοσοφία στα ερωτήματα που
αυτή θέτει για την καταγωγή του Eίναι. Γι’ αυτ μπορούμε με σιγουριά
να τονίσουμε τι η γαιοκεντρική μεταφυσική του Πικιώνη παρ λον τι
συνδέθηκε με την λατρεία της Aττικής γης δεν ήταν ελληνοκεντρική.
Σύμφωνα με την ιδέα που καλλιέργησε μεταπολεμικά για την «οικουμενική παράδοση», με μια ενστικτώδη στρουκτουραλιστική χροιά, η γήινη καταγωγή του ανθρώπου αληθεύει εξίσου εις την ιαπωνική, την κεντροαμερικανική ή την ελληνική παράδοση.
O αφηγηματικ ς χαρακτήρας του
έργου του Πικιώνη αλλά και η ίδια η
ιστορία που είχε να διηγηθεί μοιραία
τον έφερνε σε αντίθεση με το κυρίαρχο μεταπολεμικ πνεύμα του εφηρμοσμένου μοντερνισμού. Hταν
προφανώς ασύμβατη η χρήση της
γης σαν ένα ουδέτερο αποθεματικ
για την οικοδ μηση της νέας π λης,
με την καταν ηση της γης σαν ένα
ουδέτερο αποθεματικ για την οικοδ μηση της νέας π λης, με την καταν ηση της γης σαν μυθική επιβεβαίωση του ανθρώπινου είναι.
Tο ασύμβατο του Πικιώνη με την
εποχή του έχει ένα δραματικ χαρακτήρα απ
που μως αντλεί την
ποιητική του διάσταση το έργο του.
Hδη απ το 1927 έγραφε τι «πρέπει
να σκύψουμε και να μαζέψουμε τα
τελευταία ψιχουλάκια που έχουν απομείνει απ το Σχήμα», σα να επρ -

O περί την Aκρπολη διαμορφωμένος χώρος (1954-57).

κειτο με την ρήση του αυτή να προδιαγράψει το ν ημα εν ς κατοπινού
του έργου πως αυτ της Aκροπ λεως. H δραματικ τητα ευρίσκεται στο
«πεδίον ανάμεσα στην εκφραζ μενη
πρ θεση για τη διάσωση της γήινης
υπ στασής του Eίναι πεδίον και τηνβούληση του κ σμου μέσω της τεχνικοποιήσεως να αποξενωθεί απ
την καταγωγή του.
H δραματική αυτή ένταση στα έργα της Aκροπ λεως εκφράζεται με
την ευρεία χρήση της αποσπασματικής μορφής, του θραύσματος, που
είτε είναι δομικ υλικ του έργου (ένας ασβεστ λιθος, ένα κεραμικ
κομμάτι, ένα νεοκλασικ φουρούσι),
είτε ακ μη ο αρχιτεκτονικ ς τύπος
των κτισμάτων, πως το πρ πυλο
που προβαίνει σαν θραύσμα απ τον
εν απωλεία κ σμο της «οικουμενικής παράδοσης».
H διάταξη μως του χώρου έχει και
αυτή έναν αποσπασματικ χαρακτήρα καθώς δεν εννοείται το έργο σαν
προβολή εν ς ολοκληρωμένου σχε-
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δίου σε έναν τ πο, αλλά αποτελεί τη
διαδοχή σχεδιαστικών και αυτοσχέδιων επεισοδίων που τα συνέχει η εμπιστοσύνη του αρχιτέκτονα στην
ποιητική δεξι τητα της μαστορικής
τέχνης και της χειρωναξίας.

Πρωταγωνιστής
ο καλλιτέχνης
Iσως το έργο τέχνης να είναι μια
συνθήκη που σιωπηλά εκτίθεται πίσω της ένας ακατασίγαστος π λεμος
και αν είναι έτσι τ τε η απ λαυση
του έργου μπορεί να είναι ο πολεμοχαρής εμβαπτισμ ς στον κ σμο του
φ ντου πίσω απ την σκηνή του έργου, που διεξάγονται οι μάχες με
πρωταγωνιστικ το πρ σωπο του
καλλιτέχνη. O Πικιώνης, άνθρωπος
των καλών προθέσεων και μετριοπαθής μπορούσε να είναι το δοχείο των
απαράμιλλων μαχών που δε θα ξοδεύονταν σε ρητορικές και εφήμερες αναμετρήσεις με τον περίγυρ
του. Mια απ τις μάχες ήταν αυτή

του ζωγράφου που ήθελε να είχε γίνει με τον αρχιτέκτονα που τελικώς
έγινε, και μαζί με αυτήν η μάχη της
ζωγραφικής να πάρει τη θέση της
αρχιτεκτονικής, έτσι πως αυτή εκδηλώθηκε στην Aκρ πολη. Eκεί, η αφηγηματική τεχνική του αρχιτέκτονα είναι δανεισμένη απ τον κυβιστή-ζωγράφο. Mε αντικαταβολή του
έχει εκχωρήσει το πεδίον της γης ως
καμβά ζωγραφικής για να οικοδομεί
το θέμα του με τις πολλαπλές οράσεις, την εισαγωγή αποσπασμάτων
αντικειμένων, και τη χρήση υπ γωνίαν ευθειών και επιπέδων. Aπ αυτή
την διαμάχη ανάμεσα στη ζωγραφική
και την αρχιτεκτονική ξεπηδά και η
ελευθερία του καλλιτέχνη να κάνει
χρήση της μεταφοράς και να την διδάσκει σε μια καυτή εποχή της κυριολεξίας, λέγοντας πως μπορεί μια
μπετονιένα κατασκευή να λειτουργεί αισθητικά μιμούμενη τις αρετές
της ξύλινης.
Σε μια άλλη του αναμέτρηση με τις
αντιφάσεις της εποχής, ο Πικιώνης

υπηρετούσε την μοντέρνα τέχνη πιστεύοντας τι αυτή μπορεί, παρακάμπτοντας τον ιστορισμ και την μετααναγεννησιακή της ιστορία, να ξαναβρεί το ουσιώδες στο πρωτ γονο
και το αρχικ . Eπρεπε μως έτσι να
παραγνωρίζει συνεχώς την παραγωγική εκδοχή του μοντερνισμού που
απειλούσε να εξασφανίσει τα ίχνη
του ιδανικού εν απωλεία κ σμου.

Aναπαραστατική
αρχιτεκτονική

O ναΐσκος Aγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη (1954-57).

O δρμος της Aκρπολης (1954-57).

Aς αφήσουμε για το τέλος την περιγραφή της εσωτερικής διαμάχης
που μπορεί να συνοψίσει και ολ κληρο το αρχιτεκτονικ έργο του Πικιώνη. Oντας ένας πολυπράγμων καλλιτέχνης πως ο K ντογλου ή ο Eγγον πουλος, ο Πικιώνης με την αυξημένη διανοητική του ακρίβεια στην
καταν ηση του αληθούς στην τέχνη
μπορούσε να θαυμάσει αυτ που είχε ήδη δημιουργηθεί πριν απ αυτ ν
τ σο, που καθήλωνε το ίδιο το δημιουργικ του έργο σε μια προσπάθεια
θεματικής επαναδιαπραγμάτευσης
του καταγραμμένου, του θαυμαστού. Aπ το πρώτο του σπίτι στις
Tζιτζιφιές, κατά την εικ να του σπιτιού του Pοδάκη στην Aίγινα, ως την
αναπαράσταση του αρχαιοελληνικού
σπιτιού της Πριήνης στην κατοικία
Kαραμάνου, ως την ορθολογική του
αναλογία στο σχολείο του Λυκαβηττού και την οικία Ποταμιάνου, με τις
αναλογίες της κεντροελλαδικής αρχιτεκτονικής, το έργο του αποτελεί
την παράθεση αποσπασμάτων που
περιγράφουν ένα θαυμασμ σε αυτ
που έχει ήδη εκπληρωθεί. Tο νέο έργο εκεί είναι η θεματική περιγραφή
του ήδη υπάρχοντος, που έχει εξιδανικευτεί.
Στις διαμορφώσεις της Aκροπ λεως το θέμα δεν έπρεπε να εισαχθεί στο οικ πεδο εκ μεταφοράς.
Bρίσκονταν εκεί δα, στα χώματα και
τις πέτρες. Eδώ έπρεπε να επινοηθεί επομένως ο τρ πος πώς μπορεί
να θαυμαστεί αυτ που ήδη υπάρχει εκεί, παρά να παρασταθεί μέσα
στο νέο έργο. Eτσι, με τις διαμορφώσεις της περιοχής της Aκροπ λεως, ο Πικιώνης εδικαίωσε αναδρομικά το προηγούμενο έργο του
καταφέροντας να του δώσει μια
διέξοδο απ τη θεματολογική ενάσκηση μιας αναπαραστατικής αρχιτεκτονικής στην ανάδειξη των
πραγμάτων καθεαυτά μέσα στη
θραυσματικ τητά τους.
Eίναι ειρωνεία εκ των υστέρων το
πώς η πεντηκονταετής ενάσκηση
των αρχιτεκτονικών δοκιμών του Πικιώνη ουσιοποιήθηκε σε ένα έργο
που απέδιδε ποιητικά το ν ημα της
παρουσίας της γης, στη νε τερη π λη των Aθηνών, ακριβώς την ίδια εποχή, που η τοπολογική διάρθρωση
της π λης χάνονταν, με την επίπεδη
και σαρωτική πανταχ θεν επέκταση
και ταφή της μυθικής αττικής γης.
Kαι θα ήταν επίσης προκλητική για
τους καιρούς μας μια ιδέα αναστροφής της ειρωνείας: Σύμφωνα με αυτήν, μέσα στο «μυθικ χώρο» της αττικής γης, η αρχιτεκτονική θα εκαλείτο να ανακαλύψει ξανά την τοπολογική συγκρ τηση της π λης, σε ένα πρ γραμμα σχεδιασμού του «κενού» χώρου στην ευρύτατη κλίμακα
του λεκανοπεδίου, και πέραν αυτού.
KYPIAKH 16 OKTΩBPIOY 1994 - H KAΘHMEPINH
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AΦIEPΩMA

H αρχιτεκτονική ως τέχνη
O Πικιώνης έδωσε στα έργα του μια ατμσφαιρα και ένα ραμα σχεδν ζωγραφικ

Mακέτα σκη

Σχέδιο του Πικιώνη χρωματισμένο απ τον Tσαρούχη.
Tου Γιάννη Tσαρούχη

TO EΞAIPETIKO με τον Πικιώνη είναι
τι, σε μια εποχή που η κτιριολογία
ήρθε να αντικαταστήσει την αρχιτεκτονική, ο Πικιώνης αντέδρασε θέλοντας να παρουσιάσει την αρχιτεκτονική ως τέχνη, χωρίς να ντρέπεται γι’ αυτ, πως οι σύγχρονοί του
που νμιζαν πως είναι πιο καθώς
πρέπει να είναι κτιριολγοι.
Mια συνάντηση απλώς μαζί του και
μια διαδρομή απ τον οποιονδήποτε

δρμο ήταν μια γνιμη συνομιλία για
πράγματα που ήταν μεγάλες αισθητικές αλήθειες, που πήγαιναν τον
άνθρωπο πολύ μακριά σε επείγουσες συναντήσεις, που το αρχαίο γινταν νέο και το νέο έπαιρνε μια μεταφυσική σημασία.
Eνα βράδυ στο Σύνταγμα, μου εξήγησε τι ωραία που ήταν τα νεοκλασικά σπίτια το βράδυ με το λίγο φωτισμ, κι έλεγε πως ο παλιωμένος σοβάς είναι σαν δέρμα ανθρώπινο. Mες
στο ημίφως τα παλιά σπίτια αποκτού-

16 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 16 OKTΩBPIOY 1994

σαν τη σημασία μιας σπουδαίας ζωγραφικής κι αρχιτεκτονικής μαζί. Kι
έπρεπε να το ξέρει ο αρχιτέκτονας
πως αρχιτεκτονική είναι και ο φωτισμς, κι χι ένας φωτισμς εκ των υστέρων, πρχειρος και αστυνομικς.
Mια άλλη μέρα στη στάση Aγγελοπούλου, σ’ ένα σπίτι νεοκλασικ μου
είπε πως είχε στοιχεία απ τα κτίρια
που ζωγράφιζε ο Kλωντ Λορραίν στις
περίφημες παραλίες του.
Tα ίδια στοιχεία συναντούμε σε ορισμένες προσψεις του Λούβρου,

αλλά ο ίδιος απολάμβανε τη συμβολή του ταπεινού αντιγραφέως που
το ’χε απλοποιήσει. O νεοκλασικισμς που αναπτύχθηκε μετά την αποχώρηση των Bαυαρών απ τους
Eλληνες τεχνίτες τον ενδιέφερε πολύ και μου έδειξε διάφορα μονοπάτια που οδηγούσαν στον νεοελληνικ νεοκλασικισμ, πως ο τύπος του
ισγειου σπιτιού με τα τρία παράθυρα και την εσωτερική αυλή.
Mιλούσαμε συχνά για το πράσινο
Συνέχεια στην 18η σελίδα

ηνικού (επάνω) σε συνεργασία με τον Γ. Στέρη. Πίνακας του Πικιώνη (κάτω) απ τη σειρά «Φύση» (1910-20).

Συνέχεια απ την 16η σελίδα

των Aθηνών και μου έλεγε τι τίποτα
δεν είναι απολύτως σωστ. O Πικιώνης γινταν έξω φρενών με τα κυπαρισσάκια που έρχονταν σε ανταγωνισμ με τις κολνες των κλασικών
κτιρίων. Tα κυπαρισσάκια είναι καλά
για τα κτίρια που έχουν θλο και ομορφαίνουν το τοπίο διτι δεν έχουν
ευθείες γραμμές κατακρυφες. Eπίσης, δεν του άρεσαν οι μικρές πικροδάφνες που ήταν στα σκαλοπάτια
του Θησείου, ανάμεσα στα κενά των
κινων. Oι οριζντιες γραμμές των
σκαλοπατιών του ναού έπρεπε να αφεθούν ελεύθερες να συμπληρώσουν τις κατακρυφες κολνες. Eτσι
σήμερα το Θησείο παρουσιάζεται
σαν μια φαφούτα μασέλα.
Πολλές φορές πηγαίναμε μαζί να
δούμε ένα κτίριο που είχε χτίσει, να
δούμε τι χρώμα θα βαφτούν τα ξύλινα κουφώματα και τις άλλες λεπτομέρειες που αφορούσαν το χρώμα.
Tο «δεν γίνεται» των Eλλήνων εργολάβων και μηχανικών ήταν το μεγάλο του εμπδιο να πραγματοποιήσει
τα οράματά του. Eπρεπε να ’μαστε
προσεκτικοί πως ένας ακουαρελίστας, να εκμεταλλευτούμε τα ευρήματα της ύλης που έδινε το ύφος
στην αρχιεκτονική.
Oλοι οι άλλοι σχεδίαζαν τα σπίτια
με την αναίσθητη τάξη του γραφείου, ενώ ο Πικιώνης ήξερε πως άλλες
λεπτομέρειες οδηγούν στην αρχιτεκτονική που ακολουθεί ένα ραμα
σχεδν ζωγραφικ. Oι πράκτορες
των ξένων σχολών ειρωνεύονταν
αυτή τη ζωγραφική άποψη του Πικιώνη για την αρχιτεκτονική κι έλεγαν
πως έχει ένα κουτί ακουαρέλας και
ρετουσάρει την εκκλησία κοντά στην
Aκρπολη. Δεν είναι αλήθεια αυτ.
Hταν ξύπνιος μπροστά στην αρμονική εξέλιξη της αρχιτεκτονικής μέσα
στο τοπίο. Δεν έκανε ομπρέλες απ
τσιμέντο, που ζεσταίνουν τον πελάτη και δεν τον δροσίζουν.
Eψαχνε να βρει ακμα και στα κεράσματα του καφενείου κάτι σχετικ
με την αρχιτεκτονική του για να υπάρξει ατμσφαιρα στα έργα του τα
αρχιτεκτονικά.
Mια μέρα του είπε το γκαρσνι αν
θέλει μια πάστα σεράνο. Γέλασε με
μια πικρία και είπε: «Δεν υπάρχει
λουκούμι τριαντάφυλλο;».
Tο δάπεδο του δρμου προς του
Φιλοπάππου το είδα να το σχεδιάζει
ο ίδιος με σχήματα που είχε συλλάβει απ το τοπίο. Hξερε να ζωγραφίζει με την αρχιτεκτονική και δεν έκανε κούφιες γραφικτητες σεβμενος την ελευθερία που εδιπλασίαζε
το αρχιτεκτονικ νημα. Πρέπει να
επαινέσει κανείς την πρωτοβουλία
του Kαραμανλή να αναθέσει στον Πικιώνη το έργο της διαρρυθμίσεως
του χώρου, γύρω απ την Aκρπολη.
Mιλούσε με θάρρος στον Kαραμανλή
και στους άλλους επισήμους ταν ανακατεύονταν στη δουλειά του και
πολεμούσε την ψευτοευπρέπεια που
χαρακτήριζε την κριτική τους. Eκείνο που είχε σημασία δεν είναι τα
σχέδιά του τα οποία ήταν καλά, αλλά
το θάρρος του να τα πραγματοποιεί
και, να έρχεται σε αντίθεση με τους
πολιτικούς. Aυτ μου θύμισε μια
φράση του Λε Kορμπιζιέ ταν είπε:
«Kάνω τις Bερσαλλίες με σύγχρονα
μέσα».
Δεν πρέπει να ξεχνούμε τι η αρχι-

O ζωγράφος Διαμαντής Διαμαντπουλος και ο Tσαρούχης στρατιώτης το 1941.

τεκτονική είναι τέχνη. Aυτ ήταν μια
μεγάλη επανάσταση στην Eλλάδα
την ώρα που λοι ετοίμαζαν την αρχιτεκτονική στο γραφείο τους χωρίς
να ξέρουν τι θ’ αποδώσει η πραγματοποίησή της.
O Πικιώνης ήταν ένα παράδειγμα
ηθικού θάρρους που πολεμούσε το
δήθεν πρακτικ πνεύμα των εκτελεστών, που με πρσχημα την οικονομία καταργούσαν την αρχιτεκτονική
σκέψη.
Tο παράδειγμά του πέρα απ τις
μορφές που δημιούργησε, ήταν το
παράδειγμα ενς θάρρους χωρίς το
οποίο δεν γίνεται τίποτα. Δεν νοιαζταν για τη γνώμη του ειδικού, αλλά
είχε το θάρρος να υποστηρίξει την
αισθητική του, στον τομέα της τέ-
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χνης. Oι «ειδικοί» στην Eλλάδα προσπαθούν να πτωχαίνουν την ραση
του κάθε μεγάλου αρχιτέκτονα βάζοντας ως εμπδιο το οικονομικ
στοιχείο. O Πικιώνης είχε φτάσει τσο πολύ στην ουσία της αρχιτεκτονικής που τη νεοκλασική αρχιτεκτονική που τσο αγαπούσε και καταλάβαινε δεν τη θεωρούσε για παράδειγμα σημεριν. Πιστς στο πνεύμα
της εποχής του κατάλαβε πιο πολύ
την πύλη των Mυκηνών και κάθε
πρωτγονη μορφή αρχιτεκτονικής.
Πολλοί νέοι τον έβρισκαν ζωγράφο. Aυτ ήταν μοιραίο, ταν παρουσιάστηκε πενήντα χρνια τουλάχιστον πριν απ την ωρίμανση των ιδεών του. Hταν ο δάσκαλος λων σοι
ήθελαν να κάνουν κάτι αυθεντικ.

Yπήρχε μως και ο σαχλς μαθητής
που δεν καταλάβαινε και άναβε αναιδώς το τσιγάρο του την ώρα που ο
δάσκαλος μιλούσε. Πολλές απ τις ιδέες του επικράτησαν και γίνηκαν ωραία πράγματα, αλλά δεν έδωσε συνταγές.
Προσπάθησε να κάνει τον Eλληνα
ελεύθερο και περιφρονητή των σαχλών καθηκντων του. Tα σχέδιά
του και οι ζωγραφικές του δείχνουν
ποιος μεγάλος άνθρωπος έζησε μαζί
τους.
Συχνά ήταν υπερβολικς αλλά υπερβολικά ήταν και τα λάθη των ανθρώπων της ειδικτητάς του.
Σημείωση: (Aπσπασμα απ ομτιτλο
άρθρο του Γ. Tσαρούχη που δημοσιεύεται
στον A΄ τμο των Aπάντων Πικιώνη).

AΦIEPΩMA

Oι πολλαπλές
γνώσεις
του Πικιώνη
H δίψα για μάθηση του επέτρεψε να εμβαθύνει
τις φιλοσοφικές και αισθητικές του αναζητήσεις
Tου Nίκου Xατζηκυριάκου - Γκίκα

O ΠIKIΩNHΣ ταν τον γνώρισα το
1928 ήταν 41 χρονών. Eγώ ήμουν 21.
Eρχμουνα απ το Παρίσι που είχα
κάνει μλις προ μηνών την πρώτη
μου προσωπική έκθεση, με πρλογο
του σπουδαίου τεχνοκρίτη Maurice
Raynal. H έκθεσή μου είχε κάνει πολύ κρτο στις εφημερίδες και στα
περιοδικά, αφού και ο Πικάσο ήρθε
να την επισκεφθεί. H επιτυχία αυτή
με ενθάρρυνε να αποφασίσω να εκθέσω και στην Aθήνα για πρώτη φορά. H έκθεσις αυτή είχε επίσης μεγάλη επιτυχία και μεγαλύτερη απήχηση. Γράφτηκαν ττε ολκληρες στήλες στον Tύπο. Oπως και τσοι άλλοι, ήρθε και ο Πικιώνης να με συγχαρεί και να με γνωρίσει. H έκθεσή
μου του είχε αρέσει και η εργασία
μου τον ενδιέφερε και τον προβλημάτιζε, καθώς την σχολίαζε επανειλημμένως με θέρμη και κατανηση.
Eτσι, γινήκαμε φίλοι. Mε ρωτούσε
για τη «νέα τέχνη» στο Παρίσι, για
τον ένα ή για τον άλλο ζωγράφο ή
γλύπτη ή αρχιτέκτονα, που τους ήξερε απ τη δουλειά τους και σαν ονματα μνο. Eβλεπα καθαρά την ακρεστη δίψα που είχε να πληροφορηθεί, να ενημερωθεί να μάθει. Eκανε
αδιάκοπες ερωτήσεις και επέμενε
θέλοντας να εξαντλήσει τα θέματα
εις βάθος. Kαταλάβαινα τι αυτή ήταν η τροφή του και τι την είχε στερηθεί πολλά χρνια ελλείψει συνομιλητών, γι’ αυτ ήταν και τσο αδηφάγος.
Tις ίδιες ερωτήσεις και με την ίδια
ένταση έκανε ττε και στον γνωστ
Γάλλο ζωγράφο Lurcat: «Mα τι άνθρωπος είναι αυτς ο φίλος σου;
Mου κάνει κάτι ερωτήσεις!».
Tτε εγώ κατάλαβα. O Πικιώνης
σου έκανε ερωτήσεις πως ο Σωκράτης και έπαιρνε τις απαντήσεις σου
και τις ανέλυε, τις τριχοτομούσε και
αισθανσουν τι οι απαντήσεις σου
δεν ήταν εκείνες που θα έπρεπε να
είναι.
Eκείνος είχε στοχασθεί απ καιρ
και επί μακρν επάνω στα θέματα

τούτα και τα κατείχε πραγματικά. Σιγά σιγά, κατάλαβα πσο βαθιές αλλά
και πσο πλατιές ήταν οι γνώσεις
του. Πολλές φορές με ξένιζε ταν
παρουσίαζε μια νέα πτυχή της παιδείας του που μου ήταν άγνωστη.
Eτσι μου άνοιγε τους δρμους και η
επιρροή του ήταν μεγάλη και αγαθή.
Kάποτε επέμενε σε ορισμένες γνώμες του με ένα γλυκ πείσμα.
Θυμάμαι ένα μάλλον κωμικ περιστατικ. Mια συνεδρίαση σε Yπουργείο, που μας είχαν καλέσει για να
δώσουμε την έγκυρη γνώμη μας,
που ήταν ίδια περίπου με του Πικιώνη. Oι κύριοι του Yπουργείου έφεραν μερικές αντιρρήσεις, έσπειραν
μερικές αμφιβολίες και εξέφρασαν
δισταγμούς.
O Πικιώνης έλαβε τον λγο και αφού άκουσε τις ίδιες αντιρρήσεις και
απαισιοδοξίες, αντί να σωπάσει πως
εγώ –ο οποίος ήμουν βέβαιος τι κάθε συζήτηση ήταν μάταιη και τι χάναμε τον καιρ μας– ανέλαβε, αντιθέτως, το άχαρες έργο να τους μεταπείσει. Bέβαιος εγώ τι τούτο ήταν εκ των αδυνάτων αδύνατον τον
οίκτιρα «in peto» και τον παρομοίαζα
στο μυαλ μου με κάτι αποστολικούς
καλογήρους που βαστώντας στο ένα
χέρι έναν σταυρ και στο άλλον μιαν
αγιαστούρα ελπίζουν τι θα ημερέψουν τους ανθρωποφάγους των δασών και τα άγρια θηρία της ζούγκλας
και γίνονται μνο λεία των σαρκοβρων θηρίων και των σκιτσογράφων
των γελοιογραφιών. Kαι μως θυμάμαι τι η συνεδρίασις αυτή βάσταξε
ώρες γιατί ο Πικιώνης δεν ενοούσε
να υποχωρήσει ούτε να σταματήσει.
Tους έφερνε το ένα κατπιν του άλλου επιχειρήματα απίθανα, δυσνητα, αναφέροντας πρσωπα, ονματα
καλλιτεχνών και πράγματα και έργα
καμωμένα στην Iταλία ή τη Γαλλία
που τους ήταν τελείως άγνωστα και
θεωρίες φιλοσοφικές και αισθητικές
που είχαν αυτοί βαθιά μεσάνυχτα.
Aλλά το περιεργτερο ήταν τι
τον άκουγαν μετά προσοχής και σχεδν μετά δέους. Tους είχε μαγνητίσει με τη σιγαλή μουρμούρα της φω-

Eγχρωμο προσχέδιο του Πικιώνη εμπνευσμένο απ την Aκρπολη.

νής του που –σαν μαλακ τρυπάνι–
έμοιαζε με τον ήχο του νερού που
τρέχει σαν ένα φιδίσιο ρυάκι στην
άμμο, ρυάκι που στο τέλος το κατάπιε η άμμος της αθηναϊκής ερήμου.
Mες στην έρημο αυτή εκείνων των
χρνων ο Πικιώνης ήταν πραγματικά
ένας αναχωρητής, ένας νέος Iωάννης της Kλίμακος, ένας ταπεινς ασκητής (αν τον δει κανείς απ τη χριστιανική πλευρά) ή ένας αρχαίος

Eλλην σοφς, του οποίου οι πνευματικές και ηθικές συλλήψεις αποκτούσαν την ακρίβεια γεωμετρικού καννος. Mερικοί φίλοι του καλλιτέχναι
και άνθρωποι των γραμμάτων που
τους αγαπούσε και τους βοηθούσε
με τις γνώμες του δυσπιστούσαν και
απέφευγαν να αναγνωρίσουν την ανωτερτητά του.
Eνας απ αυτούς μου έλεγε τι «ο
Συνέχεια στην 20η σελίδα
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Aποψη απ τον παιδικ κήπο της Φιλοθέης (1960-64).
Συνέχεια απ την 19η σελίδα

Mίμης δεν ξέρει απ ζωγραφική· ξέρει μνο να λέει και να κλαίει απ αισθητική συγκίνηση». Eκείνος, μως,
δεν έπαυε να τους τιμά και να τους
προστατεύει, ακμη και με τις σχέσεις που είχε. Eτσι άλλωστε αποφασίστηκε και η έκδοση του περιοδικού
«Tο Tρίτο Mάτι» (τον τίτλο αυτν τον
είχε βρει η ττε γυναίκα μου).
Στο περιοδικ αυτ του οποίου
δεν θέλω να κάνω τώρα την ιστορία

–άλλωστε είναι γνωστή– φάνηκε το
ανάστημα και το ανάπτυγμα των
γνώσεων του Πικιώνη που αγκάλιαζαν απ αρχαία ελληνικά και λατινικά, μαθηματικά που του επέτρεψαν
να εμβαθύνει στις θεωρίες των αρμονικών χαράξεων, φιλοσοφικές
γνώσεις απ Λάιμπνιτς ώς τις ασιατικές δοξασίες, τους νεο-πλατωνικούς
και ακμη την ελληνική και την ξένη
ποίηση.
Σας μίλησα, αγαπητοί φίλοι, με α-
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πλτητα για έναν φίλο που μας λείπει, που ήταν κι αυτς απλς και αγαπητς. Σας μίλησα για ένα μνο
μέρος της τσο πλούσιας προσωπικτητάς του πως το εγνώρισα, πως το εγεύθηκα και πως το έζησα
κατά τη μακρχρονη φιλία μας. Aλλά
δεν σας μίλησα για τη διδασκαλία
που άφησε εποχή.
Δεν σας μίλησα για το αρχιτεκτονικ του έργο, το πρωττυπο και παραδοσιακ που νομίζω κορυφώνεται

με το έργο αγάπης, που αφιέρωσε
στους χώρους γύρω απ την Aκρπολη. Kαι δεν σας μίλησα για την αρμονία της οικογενειακής του ζωής
που τον προστάτευε απ τον έξω κσμο με τη ζεστασιά του σπιτιού του,
την αγάπη της γυναίκας του και των
καλών παιδιών του.
Σημείωση: (Aπσπασμα απ ομτιτλο
άρθρο του N. Xατζηκυριάκου-Γκίκα που
δημοσιεύεται στον A΄ τμο των Aπάντων Πικιώνη).

O Πικιώνης νέος με το καβαλέτο του. Tου άρεσε να ζωγραφίζει στις Tζιτζιφιές, στην
αριστερή χθη του Iλισού.

AΦIEPΩMA

H επίδραση του Πικιώνη
H αποτίμηση του πρωτοποριακού έργου του σπουδαίου αρχιτέκτονα και δάσκαλου

Aτιτλοφρητο σχέδιο του Πικιώνη απ τα πολλά που βρέθηκαν ανάμεσα στα χαρτιά του.
Tου Δημήτρη Φιλιππίδη
Aρχιτέκτονα

AN TA τελευταία έργα στη ζωή του
Πικιώνη έδειξαν τι έμεινε σταθερς
στις αρχές που με τση επιμονή είχε
παλιτερα διατυπώσει, οι εξελίξεις
γύρω του έδειχναν τουλάχιστον μέσα σε εκείνη την πυρετική περίοδο
του ’60, πως οι αρχές αυτές είχαν οριστικά ξεπεραστεί απ τα ίδια τα
πράγματα. Kατά τραγική ειρωνεία η
εποχή εκείνη συμπίπτει με την επίσημη αναγνώριση της αξίας του (είσοδος στην Aκαδημία το 1966), και
με την ευρεία διάδοση στην Eλλάδα
μιας μαζικής νεο-παραδοσιακής αρχιτεκτονικής παρωδίας των δικών
του μορφολογικών αναζητήσεων. O
ίδιος πάντως, ττε ή αργτερα σε
σχετικούς εορτασμούς και επετείους, θα μείνει αινιγματικά άγνωστος
στο ευρύ κοιν του τπου του.
Eστω με προσωρινούς ρους, που
μπορούν αύριο να ανατραπούν, είναι
χρήσιμο να αξιολογηθεί η επιρροή
του, αφού κάτι τέτοιο, πέρα απ συχνά αδιάφορες γενικολογίες, δεν έ-

χει γίνει ουσιστικά ποτέ ώς τώρα.
Πράγμα διλου τυχαίο, αλλά αυτ είναι μια άλλη ιστορία.

Iδιτυπη διδασκαλία
Oι άμεσες επιδράσεις του, πως
ξέρουμε, διοχετεύτηκαν μέσω της ιδιτυπης διδασκαλίας του, μέσα
στην τάξη, αλλά και έξω απ αυτήν.
Oπως στις περίφημες εκδρομές του
στην Aίγινα ή σε συνεστιάσεις. Eπίσης, μέσω της συνήθειάς του να
χρησιμοποιεί μαθητές του είτε στη
συνεδρίαση επιμέρους τμημάτων
των έργων του είτε στην επί τπου
επίβλεψη των εργασιών εκτέλεσής
τους. Eτσι δημιουργήθηκε ένας χαλαρς πυρήνας «οπαδών» του που
γνώρισαν απ κοντά το δάσκαλο και
συμμετείχαν ενεργά στο έργο παρλο που ο ίδιος απέτρεπε μια τέτοια
κατεύθυνση.
H αλήθεια είναι τι μνο σοι κρατήθηκαν σε απστση απ τον Πικιώνη μπρεσαν να ωφεληθούν ουσιαστικά απ τη διδασκαλία του. Iσως
πιο κερδισμένοι, σο παράλογο και
αν ακούγεται, ήταν εκείνοι που απο-
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ποιήθηκαν επίσημα κάθε ορατή σχέση μαζί του. Γιατί μνο αντιδρώντας,
έστω κάποτε βίαια, στην κατεύθυνσή
του μπορούσαν να προωθήσουν ενεργά την ελληνική αρχιτεκτονική.
Ως προς τις έμμεσες επιδράσες
που είχε, ας σημειωθεί τι ο Πικιώνης δεν έδρασε ποτέ μέσα σε απλυτο κεν. Yπήρξαν άλλοι προγενέστεροι ή και σύγχρονοί του στην Eλλάδα
που ακολουθούσαν συγγενικούς
δρμους, αν και κάποτε περισστερο μοναχικούς. Γι’ αυτ είναι δύσκολο να καταμεριστεί με ακρίβεια η επιρροή του λίγο πιο έξω απ το στεν κύκλο των μαθητών του.
Aν η ιδιομορφία του απ τη μια μεριά αποθάρρυνε την εύκολη μίμηση,
απ την άλλη η καλλιέργεια του «μύθου» του μπορεί να δημιούργησε ένα πλατύτερο κλίμα αποδοχής του,
άσχετα αν έτσι παρεξηγούνταν βασικές αρχές της σκέψης του. H διχασμένη προσωπικτητα του αρχιτέκτονα – καλλιτέχνη μπροστά στα αδιέξοδα των απαιτήσεων του σύγχρονου επαγγέλματος μπορούσε εύκολα να στρέψει μερικούς προς τον
Πικιώνη, χωρίς αναγκαστικά να εν-

στερνίζονται τίποτε παραπάνω απ
την περιθωριακτητά του. Aς υπενθυμίσω πάλι τι ο εξωτικς του αναχρονισμς λειτούργησε ακμα πιο
πρσφατα σαν αντίδοτο στην υποτιθέμενη απ έξω απειλή για κάθε τι
ελληνικ. Eίναι φανερή η ειρωνεία
που κρύβεται πίσω απ μια τέτοια επιλογή, αφού ο Πικιώνης ήταν περισστερο «διεθνιστής» απ πολλούς
που σήμερα θέλουν να περνιούνται
ως εκσυγχρονιστές.

Eπιδράσεις
Eύκολος να προβλεφθεί ήταν άλλωστε και ο εναγκαλισμς του Πικιώνη απ τους νεωτεριστές των διεθνών ρευμάτων που σαρώνουν τις
τελευταίες δεκαετίες τον τπο. Eτσι
κατάντησε ο Πικιώνης να «διαβάζεται» πίσω απ κάθε μδα, παίρνοντας έτσι το χρίσμα του παντοδύναμου προφήτη, ο οποίος προέβλεψε
τη χρεοκοπία του μοντερνισμού, την
άνοδο του τοπικισμού, την αξία της
ιστορικής αναφοράς και ,τι άλλο
θέλετε.
Συνοψίζοντας βλέπουμε τι η εκτί-

Tο Δημοτικ Σχολείο που έκτισε ο Πικιώνης, στα Πευκάκια του Λυκαβηττού, ο 1932.

μηση της θέσης του Πικιώνη στην
ελληνική αρχιτεκτονική δεν μπορεί
να κριθεί χωρίς να έχει προηγηθεί η
αποτίμηση αυτής της αρχιτεκτονικής. Aν τη δούμε απλώς ως παραλλαγή διεθνών ρευμάτων, ττε η επίδραση του Πικιώνη αποκτά νημα
μλις τις τελευταίες δεκαετίες, ταν
ξεπερνά τα στενά εθνικά ρια και ανακηρύσσεται πρδρομος μιας νέας
στοχαστικής αρχιτεκτονικής με διεθνείς εκθέσεις, αναφορές απ επώνυμους και δημοσιεύσεις σε ξένα περιοδικά.
Aν τη δούμε πάλι ως αυτοτελή εντητα με την εσωτερική της συνοχή, ττε βαραίνει περισστερο η
πρωτοποριακή δραστηριτητα του
Πικιώνη, δηλαδή ώς το 1940. Aν πάλι
σταθούμε κάπου ανάμεσα στις δύο
αυτές απψεις, θεωρώντας τι η ελληνική αρχιτεκτονική ποτέ δεν έπαψε να αντιδρά σε έναν σύνθετο κσμο με τις αυτοτέλειες και εξαρτήσεις του, η εικνα αλλάζει. Tτε διακρίνουμε έναν Πικιώνη που αγωνίζεται να ξεπεράσει την απλή μίμηση
και να μετουσιώσει τις ποικίλες επιδράσεις που ο ίδιος δέχτηκε σε λγο
αρθρωμένο ελληνικά, είτε στη θεωρία είτε στην πράξη.
Iσως ττε αρχίσουμε να διαπιστώνουμε τις τραγικές αντιφάσεις του
που δεν μπρεσε τελικά να ξεπεράσει, αναζητώντας το χαμένο περιεχμενο σε απτές και καταξιωμένες
μορφές, διχασμένος ανάμεσα στις
οφειλές του προς τον τπο και εκτεθειμένος στην πρκληση των
καιρών.
Eυχαριστούμε την κα. Aγνή Πικιώνη
και τις εκδσεις «Mπάστα - Πλέσσα»
για το φωτογραφικ υλικ που μας
παρεχώρησαν.

Προσχέδιο του Πικιώνη για τον χώρο της Aκρπολης.
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AΦIEPΩMA

O αρχιτέκτονας Δημήτρης Πικιώνης
Tα έργα που σκάρωσε στεγάζουν ή υποδέχονται τον σύγχρονο άνθρωπο...
Tου Zήσιμου Λορεντζάτου

ME TH Mικρασιατική Kαταστροφή
μπορούμε να πούμε πως ο Eλληνισμς αναδιπλώθηκε στο κεντρικ
σημείο του τροχού. H αναδίπλωση
αυτή έφερε ένα αγαθ, τη συντριβή
και την περισυλλογή. Eκεί μέσα ο Πικιώνης δοκίμασε τις δυσκολίες της
αυτογνωσίας και, στο ποσοστ που
μπρεσε να τις κατανικήσει ή που
πίστεψε πως είχε κατανικήσει ορισμένες απ τις δυσκολίες αυτές,
προχώρησε την πραγμάτωση ορισμένων έργων.
Πως έχουμε να ζήσουμε σε ένα
μηχανοκρατούμενο κσμο και πως
υπάρχουνε πραγματικές και τεχνητές ανάγκες, ο Πικιώνης το γνώριζε
σο και εμείς οι υπλοιποι, δεν αεροβατούσε. Δεν στάθηκε πως μπορεί πολλοί να φαντάζονται, ανεδαφικς. Ξεχώριζε αμέσως τις πραγματικές απ τις τεχνητές ανάγκες. Mαρτυράνε γι’ αυτ τα χτίσματά του. Tα
έργα που ο Πικιώνης σκάρωσε στεγάζουν ή υποδέχονται τον αιώνιο άνθρωπο, με τη σημερινή μως τεχνολογική πανοπλία του, δίχως να προδίνουνε τίποτε απ σα πραγματικά
ο νεώτερος άνθρωπος απχτησε, και
ολοένα αποχτάει, προσπαθώντας να
καταστήσει τη ζωή του υλικά αλαφρύτερη.
Mέσα στα έργα του Πικιώνη βρίσκουνται ενσωματωμένες λες οι
πραγματικές καταχτήσεις του σημερινού ανθρώπου, τίποτα δεν πετιέται
απ σα μπορούνε να μας ανακουφίσουνε πραχτικά και ποσοτικά. Mοναχά που εκείνος, σαν αληθινς τέκτονας που ήτανε, αγαπούσε τον κσμο
ή την ύλη και τα υλικά, αλλά για να οδηγηθεί και να τελειωθεί ή να καταλήξει στο πνεύμα και στα πνευματικά. Hξερε πως ο άρτος είναι ιερς,
αλλά επειδή μας δαψιλεύει την γνώση τού «ουκ επ’ άρτω μνω ζήσεται
άνθρωπος» που οδηγάει τελικά τον
θνητ στη συνολική, χι στη μερική
ή αποσπασματική, πραγματικτητα.
Aυτή ήτανε η διαφορά του απ τους
περισστερους σημερινούς τέκτονες και απ εμάς τους υπλοιπους.
Aυτ τον ξεχώριζε και απ σους πιστεύανε πως μοναχά μια ψη παρουσιάζει ο κσμος, την ποσοτική και
την υλική, τη σταθμητή, τη μετρητή,
τη στατιστική, αυτή που φανερώνεται στο σωματικ μάτι. Eκείνος τελικά το πνεύμα το αντάμωσε παντού
σπουδάζοντας την ύλη. Kαι η δύναμη
αυτή που του δθηκε, ή το χάρισμα,
εξευγένιζε τα διάφορα υλικά που άγγιζε με τα χέρια του.
O κσμος για τον Πικιώνη φανέρωνε πράγματα αφανέρωτα. Kαι το μάτι
της ψυχής του, καθώς είχε μαθητέψει στο Σολωμ, το κρατούσε πάντα
άγρυπνο –είναι τα λγια του– «στην

Tα τοπία ήταν απ τα αγαπημένα ζωγραφικά θέματα του Πικιώνη. Πίνακας απ την εντητα «Φύση» (1910-20).

εγκρυπτμενη στην Φύση αποκάλυψη του κσμου του νοητού» (Γαίας
ατίμωσις).

«Mέσα βλέψη»
Για να συλλάβει μέσα στον κσμο
και στα υλικά του κσμου, που τσο
τα αγαπούσε, τον κσμο το νοητ, ο
Πικιώνης χρειαζτανε τη «μέσα βλέψη», μια έκφραση που χρησιμοποιεί
τακτικά στα γραφτά του, θησαυρισμένη απ κάποιο ποίημα του Σικελιανού –βραχυγραφική διατύπωση
του σολωμικού μαθήματος– και στην
οποία ο ίδιος προσθέτει «την πνευματικήν ακοή και αφή και γεύση και
σφρηση» (Ibid).
Kαι τούτες τις αισθήσεις ακμα ο
Πικιώνης τις χρειάζεται πνευματικές, ώστε τίποτα να μη χάσει απ τα
αστάθμητα, τα αμέτρητα, τα αφανέρωτα, με μια λέξη τα πνευματοφρα
ή τα ποιοτικά. Mια φορά που του φέρανε στο νοσοκομείο το δίσκο με τα
φαγητά, γυρισε το πρσωπ του απ
την άλλη μεριά κάνοντας στους δι-
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κούς του την παρατήρηση: –«Tα φαγητά αυτά δεν είναι συμμετρικά..».
Eβλεπε παντού στον κσμο εκείνο
που εμείς δεν βλέπουμε, το πνεύμα
που διαμορφώνει τον κσμο. Eβλεπε
τις ποιτητες, πως εμείς βλέπουμε
μπροστά μας «μια σιδερφραχτη
μπουλντζα ή ένα μουράγιο του λιμανιού» και πως εμείς σκοντάφτουμε μοναχά καταπάνω στο σωματικ ή
στη στέρεη ύλη, εκείνος σκνταφτε
και καταπάνω στα ασώματο, στο
πνεύμα της ύλης, σε αυτ που για
τους περισστερους μήτε υπάρχει.
Eμείς, λγου χάρη, μπορεί να χαμογελάμε διαβάζοντας στο Eυαγγέλιο πως το πνεύμα που ενανθρώπισε
(ή ο Xριστς) βηματίζει απάνω στο
νερ χωρίς να βουλιάζει. O Πικιώνης
χαμογελάει για το χαμγελ μας.
Διαφορετικά δεν καταλάβαινε τίποτα απ τον κσμο, απ τη νοητή
δύναμη που συνέχει τον κσμο, η
σχέση δεν λειτουργούσε. Kαι αν η
σχέση αυτή, η ανταλλαγή αυτή ή ανταπκριση ανάμεσα στον Πλαστουργ και στην πλάση κοβτανε

για μια στιγμή ή φανταζτανε πως
μπορούσε να μην υπάρχει, πως κάνουμε πολλοί απ εμάς, ολάκερος ο
κσμος χαντανε ή βούλιαζε παραχρήμα μέσα στην ασυναρτησία και
στο χάος, μέσα στην απλυτα σφαιρική παράνοια.
Eτσι καταλάβαινε και την σεβάσμια τέχνη της αρχιτεκτονικής. O αληθινς τέκτονας με το χτίσμα του
«μιμείται» τον Θε· φυσάει πνοή
στον πηλ. Δίχως τον σύνδεσμο αυτ κάθε χτίσμα ρηχαίνει, οσοδήποτε
βαθειά κι αν θεμελιώνουμε ή σηκώνουμε τοίχους αψηλά.
O Πικιώνης τνιζε τη θεοδίδαχτη
σχέση του τέκτονα ή την πνευματική
αυτή ανταλλαγή και συχνά επαναλάβαινε απ το Ψαλτήρι τη στροφή των
αναβαθμών: «Eάν μη Kύριος οικοδομήση οίκον εις μάτην εκοπίασαν οι
οικοδομούντες»...
Σημείωση: (Aπσπασμα απ ομτιτλο
άρθρο του Z. Λορεντζάτου, που δημοσιεύεται στον α΄ τμο των Aπάντων Πικιώνη). Oι
μεστιτλοι της σύνταξης.

