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ταν μετά το 1966 ὃταν, γιά πρώτη φορά, 
δοκίμασα νά χρησιμοποιήσω τήν φωτογρα-

φία σάν ζωγραφικό στοιχεῖο. Ὁ φωτογραφικός 
ρεαλισμός, σάν πρόταση, εἶχε προηγηθῆ, μερικά 
χρόνια νωρίτερα, ἀπό τόν Τσενοβέζ καί ἂλλους 
ζωγράφους, καί ἒτσι ἦταν περιττό νά τόν ξανα-
νακαλύψω. Μ᾽ ὃλα ταῦτα θέλησα νά δοκιμάσω, 
ἐρευνῶντας τό κοντινό μου περιβάλλον· καί ἡ 
ἀλήθεια εἶναι ὃτι αὐτό τό περιβάλλον ἦταν ἓνα 
θαυμάσιο μοντέλλο. Ξεκίνησα τραβῶντας ἑκατο-
ντάδες φωτογραφίες, ἀπό σπίτια, ἀνθρώπους καί 

ἀντικείμενα. Ἒτσι εἶδα πράγματα τά ὁποῖα εἶχα 
συνηθίσει νά μή βλέπω ἐδῶ καί χρόνια. Τό ἀρχεῖο 
αὐτό τό πλουτίζω ἐρασιτεχνικά ἀκόμη καί σήμερα, 
μολονότι πρό πολλοῦ ἒχω σταματήσει νά χρησι-
μοποιῶ τήν φωτογραφία μέ τήν ἒννοια τοῦ 
ντοκουμέντου. Καί αὐτό, διότι πιστεύω ὃτι ἡ 
φωτογραφία δέν ἀντιπροσωπεύει καμμιά ἰδιαίτερη 
λύση στά ζωγραφικά προβλήματα. 

Γιά νά ξεκαθαρίσωμε τά πράγματα, εἶναι 
ἀλήθεια ὃτι ἡ ὠμή γλῶσσα τοῦ φωτογραφικοῦ 
ντοκουμέντου ἀσκεῖ μια κριτική, εἲτε πολιτική εἲτε 

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .1 .1 ]   Ιανουάρ ιος  -  Απρ ίλ ιος  2017

1. Ο Δημήτρης Μυταράς, σε ώρα εργασίας, στο ατελιέ του. Στη δεξιά σελίδα: 2. «Μοτοσυκλεττιστής» (λεπτομέρεια), 
ακρυλικό,  170 Χ 230 εκ., 1970-74 («ΖΥΓΟΣ» 10-11, 1974).
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κοινωνική. Αὐτό εἶναι ἀκριβῶς τό στοιχεῖο πού 
μεταφέρεται στην ζωγραφική μέσῳ τῆς φωτογρα-
φίας. Οἱ ἑκατοντάδες τῶν φωτογραφιῶν, καθῶς 
καί διάφορα ἀποκόμματα ἀπό ἐφημερίδες, μοῦ 
χρησίμευσαν σάν ἀφετηρία γιά μια σειρά ἒργων, 
ζωγραφισμένων μεταξύ τοῦ 1966 καί 1970, τά 
ὁποῖα ἐξετέθησαν σέ δύο ἐκθέσεις. Χαρακτηριστι-
κά δείγματα αὐτῆς τῆς δουλειᾶς εἶναι ἡ «Διαδή-
λωση» τοῦ 1968 (εικ. 3), ὃπου τό στοιχεῖο τοῦ 
ντοκουμέντου διατηρεῖται ἀκεραιο καί ἡ ἐπέμβαση 
περιορίζεται μόνο σέ ἓνα βέλος κόκκινο, πού 
ἐπισημαίνει καί σχολιάζει τό καίριο σημεῖο τοῦ 
πίνακα. Τό βέλος πού ὑποδεικνύει τό θέμα ὑπάρχει, 
σάν μοτίβο, στά περισσότερα ἒργα αὐτῆς τῆς 
ἐποχῆς. Στο ἲδιο ὑφος εἶναι τό «Χαλκίς, Κριεζώτου 
87» τοῦ 1969 (εικ. 4), ἡ «Σύνθεση ἰωνικοῦ ρυθμοῦ» 
τοῦ 1970 (εικ. 5), ὁ «Τηλεφωνικός θάλαμος» τοῦ 
1972 καί ἂλλα. Ἀργότερα, μετά ἀπό ἓνα σύντομο 
ἀδιέξοδο, ἀσχολήθηκα μέ μια γεωμετρημένη 

τοπιογραφία, πού παρίστανε, συνήθως, σειρές ἀπό 
θρυμματισμένες κολῶνες, μέ ἀχανῆ φόντα. Τό 
βασικό ἒργο αὐτῆς τῆς σειρᾶς εἶναι τό «Ἑλληνικό 
τοπίο» τοῦ 1971 (εικ. 6). Τά προσχέδια αὐτοῦ τοῦ 
πίνακα, καθώς καί πολλῶν ἂλλων παρόμοιων, 
ἒχουν γίνει στον χῶρο τῆς ἀρχαίας Ἀγορᾶς. Πολλές 
φορές ἓνα ἂγαλμα στολίζει τό κέντρο τοῦ πίνακα, 
σχεδόν πάντοτε ἀκρωτηρισμένο καί ἀκεφαλο, 
ὃπως ἡ σύνθεση μέ τό «Τετραπλό τοπίο» τοῦ 1974 
(εικ. 7). Στό ἒργο αὐτό ἒχουν διατηρηθῆ οἱ 
ὁριζόντιες γραμμές τῆς φωτογραφικῆς μηχανῆς, 
σάν σημάδι μιᾶς «μηχανικῆς ὃρασης». Τά ἒργα 
αὐτά εἶναι περίπου 20, σέ διάφορες παραλλαγές. 
Ὃταν τά ξαναβλέπω, συγκεντρωμένα, πιστεύω ὃτι 
κατά βάθος δέν μέ ἐνδιέφεραν οὒτε τά 
νεοκλασσικά σπίτια, οὒτε τά ἀρχαῖα συντρίμμια, 
ἀλλά ἡ καταθλιπτική αἲσθηση πού ἀναδίδεται ἀπό 
τά βαυαρικά κτήρια καί τό στοιχεῖο τῆς φθορᾶς στά 
ἀρχαῖα μνημεῖα. 
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Ἀργότερα συνέχισα τήν δουλειά μου βρίσκοντας 
ἓνα ἐνδιαφέρον στά ἀρχαῖα ἐπιτύμβια. Προσπά-
θησα νά βρῶ ὡρισμένα κοινά σημεῖα μέ σημερινά 
δεδομένα καί νομίζω ὃτι εἶναι ἡ πιό δύσκολη 
δουλειά πού ἒχω κάνει ὣς τώρα. Περιλαμβάνει 
περίπου 12 μεγάλα πορτραῖτα πού ζωγράφισα τά 
τρία τελευταῖα χρόνια. Στήν ἀρχή χρησιμοποίησα 
αὐτούσιο τό ἐπιτύμβιο, ἀντικαθιστῶντας μόνο μιά 
μορφή, ὃπως στό «Πορτραῖτο τῆς Χαρίκλειας 
Μυταρᾶ» τοῦ 1971 (εικ.8). Ἀργότερα, τά ἀρχιτε-
κτονικά καί ἂλλα στοιχεῖα καί ὁ χῶρος γίνεται 
ἀφηρημένος, μέ ρεαλιστικές τίς μορφές. Τά 
πρόσωπα τῶν ἐπιτυμβίων αὐτῶν πορτραίτων εἶναι 
συνήθως μοτοσυκλεττιστές, τηλεφωνητές, ἂνθρω-
ποι μέ τούς σκύλους τους ἢ δίπλα σέ μιά νεκρή 
φύση. Δείγματα αὐτῆς τῆς δουλειᾶς εἶναι τό 
«Ἐπιτύμβιο μέ κίτρινο φόντο» τοῦ 1972 (εικ.9), ὁ 
«Ἂνθρωπος μέ τό μπουλντώγκ» τοῦ 1974 (εικ. 10), 
τό «Ἐπιτύμβιο στο καφενεῖο» τοῦ 1974 (εικ. 11), τό 
«Ἐπιτύμβιο ἑνός μοτοσυκλεττιστῆ» τοῦ 1971. Ὃλ᾽ 
αὐτά δέν θυμίζουν πιά ὀρθοχρωματική φωτογραφία 
– δέν θἂχε κανένα νόημα. Πολλά ἀπό τά ἒργα 

αὐτά παρέμειναν στό ἐξωτερικό, μετά ἀπό τήν 
«Biennale» τῆς Βενετίας, τό 1972. Αὐτό μοῦ 
δημιούργησε ἓνα κενό στήν ὁμαλή συνέχεια τῆς 
δουλειᾶς μου. Ἒτσι, μετά τήν «Biennale», προσ-
πάθησα νά καλύψω αὐτό τό κενό, ξαναζωγραφί-
ζοντας, σέ παραλλαγές, τά σημαντικώτερα ἀπό 
ἐκεῖνα τά ἒργα, γιά τό προσωπικό μου ἀρχεῖο. 

Ἡ προσπάθειά μου, ὃλα αὐτά τά χρόνια, ἦταν 
νά ἐντοπίσω τόν φυσικό μου χῶρο. Χρησιμοποίησα 
τήν ἒντονη παράσταση γιά νά συνειδητοποιήσω 
ὡρισμένες καταστάσεις, πολλές φορές πολιτικο-
κοινωνικές. Γνωρίζω τόν κίνδυνο τῆς «περιγραφῆς» 
στήν ζωγραφική, ἀλλά πιστεύω ὃτι πρῶτα πρέπει 
νά ξεκαθαρίσωμε τούς στόχους μας καί κατόπιν νά 
βροῦμε τήν εἰκαστική διατύπωση. Τό ἀντίθετο θά 
ἦταν παράλογο. Νομίζω ὃτι στήν Ἑλλάδα πρέπει νά 
συνειδητοποιήσωμε τά προβλήματά μας πρίν ἀπ᾽ 
ὃλα. Κάποια στιγμή ἡ ἑλληνική τέχνη πρέπει νά 
πατήση μέ δικά της πόδια.

  Θέματα  Αρχα ιολογ ίας   [τ .1 .1 ]   Ιανουάρ ιος  -  Απρ ίλ ιος  2017

8. «Πορτραῖτο τῆς Χαρίκλειας Μυταρᾶ», ακρυλικό, 
115 Χ 155 εκ. (1971) («ΖΥΓΟΣ» 10-11, 1974).

9.  «Ἐπιτύμβιο μέ κίτρινο φόντο», ακρυλικό, 130 Χ 
170 εκ. (1972) («ΖΥΓΟΣ» 10-11, 1974).
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