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Neuf artistes
abstraits grecs à Paris
dans les années 1950
En 1947, l’École des Beaux-Arts de Paris
organise une exposition de tous les artistes
grecs présents dans la capitale française. Pour
célébrer ce 70e anniversaire, le Centre culturel
hellénique de Paris organise une exposition
rétrospective à l’Orangerie du Sénat, qui
présente neuf de ces jeunes artistes hellènes
venus à la conquête de la capitale française.
Dans l’entre-deux-guerres, la France, consciente
de son pouvoir d’attraction, structure sa
diplomatie culturelle. Elle commence à devenir,
aux yeux des jeunes créateurs du monde entier,
«la Mecque des arts » qu’Ernest Hemingway
décrit dans son roman Paris est une fête. En
parallèle, la politique très active de l’Institut
français d’Athènes incite davantage de Grecs à
choisir la France pour y poursuivre des études.
Ou pour s’y réfugier, au gré des événements
politiques qui ont émaillé le XXe siècle, comme
l’invasion ottomane de la Grèce d’Asie mineure
dans les années 1920, la dictature de Metaxas
entre 1936 et 1941 ou, bien plus tard, la junte des
colonels entre 1967 et 1974. Sous l’occupation
allemande et durant la guerre civile qui a suivi
la libération de la Grèce, l’Institut Français
d’Athènes s’est attelé à défendre la liberté
d’expression et l’ouverture aux idées en organisant des conférences et en allouant des bourses
d’études à ceux qui désiraient rejoindre Paris.
Autant de prises de position qui confortèrent
la place de la France dans le cœur des créateurs et intellectuels grecs épris de la liberté.
On l’aura compris, cette francophilie des Grecs
et ce philhellénisme des Français est séculaire.
Et depuis le début du XXe siècle, ce sont des
centaines de jeunes hommes et de jeunes
femmes qui ont rejoint la capitale française
pour parfaire leur apprentissage. Au final,
et à l’instar des apports des artistes russes,
chinois, italiens, polonais ou roumains, les
Grecs ont contribué à faire de Paris la capitale
mondiale de l’art au sortir de la Seconde
Guerre mondiale.

ΕΝΝΕΑ
macris
ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΦΗΡΗΜΕΝΟΙ ΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 50
Το 1947, η Σχολή Καλών Τεχνών στο Παρίσι
διοργάνωσε μια έκθεση με τους Ελλήνες καλλιτεχνες
που βρισκονταν στην γαλλική πρωτεύουσα. Για να
γιορτάσουν αυτή την 70η επέτειο, η l’Orangerie du
Sénat και το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Παρίσι
διοργoyn μια αναδρομική έκθεση των εννέα αυτών
καλλιτεχνών Ελληνων καλλιτεχνων που κατεκτησαν
τη γαλλική πρωτεύουσα.
Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, η Γαλλία οικοδομεί
την πολιτισμική της διπλωματία, έχοντας πλήρη
συνείδηση της ελκτικής δύναμης που ασκεί. Στα
μάτια των νεαρών δημιουργών ολόκληρου του
κόσμου αρχίζει να γίνεται «η Μέκκα των τεχνών» που
περιγράφει ο Ernest Hemingway στο μυθιστόρημά
του Μια Κινητή Γιορτή. Παράλληλα, η ιδιαίτερα
δραστήρια πολιτική του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
παρακινεί περισσότερους Έλληνες να επιλέξουν
την Γαλλία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή
για να βρουν καταφύγιο από τα πολιτικά γεγονότα
που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα, όπως η τουρκική
επιδρομή κατά της Μικράς Ασίας στη δεκαετία του
’20, η δικτατορία του Μεταξά μεταξύ 1936 και 1941
ή, πολύ αργότερα, η χούντα των Συνταγματαρχών
από το 1967 έως το 1974. Επί γερμανικής κατοχής
και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που
ακολούθησε μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας,
το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών εργάζεται σκληρά
για να υπερασπίσει την ελευθερία έκφρασης και το
άνοιγμα στις νέες ιδέες, οργανώνοντας διαλέξεις
και χορηγώντας υποτροφίες για σπουδές σε όσους
επιθυμούν να πάνε στο Παρίσι. Πρόκειται στο σύνολό
τους για στάσεις που ενδυναμώνουν τη θέση που
κατείχε η Γαλλία στην καρδιά των παθιασμένων για
ελευθερία Ελλήνων δημιουργών και διανοούμενων.
Γίνεται κατανοητό ότι η γαλλοφιλία αυτή των
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Parmi les premiers à bénéficier des bourses
de l’État français, on trouve Constantin
Andreou, Memos Makris, Costas Coulentianos...
Pour beaucoup d’entre eux, la présentation
de leurs travaux organisée par la Fondation
hellénique de la Cité Universitaire de Paris
en 1946 est leur toute première exposition.
Conscient de la vitalité, de la diversité et de
l’intérêt du travail des jeunes artistes de cette
diaspora particulière, l’École des Beaux-Arts
de Paris organise en 1947 une exposition de
tous les artistes grecs boursiers du Gouvernement français. Puis, au fil des ans, ce sont des
dizaines de peintres et sculpteurs grecs qui
s’installent définitivement à Paris : Tsingos
en 1947, Prassinos en 1949, Takis, Pavlos ou
Molfessis en 1950, Voyatzis et Pierrakos en
1954, Constantin Xenakis en 1950, Tsarouchis
en 1967… Et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui,
où de nombreux Grecs continuent encore à
choisir Paris, temporairement ou définitivement (Koukos, Fassianos, Kottis…).
Dans les années 1950, d’autres personnalités
grecques prennent part au développement du
marché de l’art à Paris. Iris Clert (1917-1986),
qui a ouvert sa galerie en 1955, a participé
à l’émergence des Nouveaux Réalistes,
découvrant des artistes majeurs comme
Chaissac, Fontana ou Takis. Christian Zervos
(1889-1970) fonde les Cahiers d’Art en 1926 et
rédige le catalogue raisonné de référence de
Picasso. Quant à Tériade (1897-1982), éditeur
et fondateur de la revue Le Minotaure, il créé
en 1937 sa propre maison d’édition. Il collectionne et fréquente Giacometti, Bonnard, Chagall, Matisse, Picasso… Au début des années
1980, il créé le Musée Tériade, en Grèce, dont
il confie la direction à Manolis Calliyannis, un
peintre qu’il a connu à Paris dans les années
1950. À partir de 1964, Alexandre Iolas ouvre de
nouvelles perspectives en inaugurant des
galeries à Milan, Genève et New York, en plus de
Paris et Athènes. Arrivés à maturité, les travaux
respectifs de tous ces artistes grecs se sont
petit à petit
détachés
du
carcan
d’une école
vue comme
nationale
par certains
critiques. Et
l’école grecque de Paris
pierrakos
n’ est plus :
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Ελλήνων και ο φιλελληνισμός αυτός των Γάλλων
είναι παμπάλαια φαινόμενα. Και από τις αρχές του
20ου αιώνα, εκατοντάδες νεαροί άνδρες και νεαρές
γυναίκες καταφτάνουν στη γαλλική πρωτεύουσα,
για να αποπερατώσουν τις σπουδές τους. Τελικά,
όπως οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Ιταλοί, οι Πολωνοί
και οι Ρουμάνοι καλλιτέχνες, έτσι και οι Έλληνες
συνεισφέρουν στη μετατροπή του Παρισιού σε
παγκόσμια πρωτεύουσα τέχνης μετά το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου.
Μεταξύ των πρώτων καλλιτεχνών που έτυχαν
υποτροφιών από το γαλλικό κράτος, συναντάμε
τους Κωνσταντίνο Ανδρέου, Μέμο Μακρή, Κώστα
Κουλεντιανό… Για πολλούς από αυτούς, η
παρουσίαση των πρώτων έργων τους που οργάνωσε
το Ελληνικό Ίδρυμα της Πανεπιστημιούπολης
του Παρισιού στα 1946 θα αποτελέσει την πρώτη
τους έκθεση. Αντιλαμβανόμενη τη ζωτικότητα, την
ποικιλομορφία και το ενδιαφέρον της δουλειάς
των νεαρών καλλιτεχνών αυτής της ξεχωριστής
κοινότητας της διασποράς, η Σχολή Καλών Τεχνών
του Παρισιού οργανώνει το 1947 μια έκθεση όλων
των Ελλήνων καλλιτεχνών που ήταν υπότροφοι της
γαλλικής κυβέρνησης. Έπειτα, με το πέρασμα των
χρόνων, δεκάδες Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες
εγκαθίστανται οριστικά στο Παρίσι: ο Τσίγκος το 1947,
ο Πράσινος το 1949, οι Τάκης, Παύλος και Μολφέσης
το 1950, οι Βογιατζής και Πιερράκος το 1954, ο
Κωνσταντίνος Ξενάκης του 1950, ο Τσαρούχης το
1967… και ούτω καθεξής μέχρι σήμερα, οπότε και
πολυάριθμοι Έλληνες εξακολουθούν να επιλέγουν
το Παρίσι για μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση
(Κούκος, Μυταράς, Φασιανός, Κόττης…).
Κι άλλες προσωπικότητες από την Ελλάδα
λαμβάνουν μέρος κατά τη δεκαετία του ’50 στην
ανάπτυξη της αγοράς τέχνης στο Παρίσι. Η Iris Clert
(1917-1986), η οποία ανοίγει τη γκαλερί της στα 1955,
συμμετέχει στην ανάδυση των Νέων Ρεαλιστών,
ανακαλύπτοντας μείζονες καλλιτέχνες όπως τους
Chaissac, Fontana και Τάκης. Ο Christian Zervos
(1889-1970) ιδρύει το 1926 τα Τετράδια Τέχνης (Cahiers d’Art) και συντάσσει τον αναλυτικό κατάλογο
των έργων του Πικάσο. Όσο για τον Tériade (18971982), εκδότη και ιδρυτή της επιθεώρησης
Μινώταυρος, το 1937 δημιουργεί τον δικό του
εκδοτικό οίκο. Συλλέγει και συναναστρέφεται
τους Giacometti, Bonnard, Chagall, Matisse,
Picasso… Στις αρχές της δεκαετίας του ’80,
ιδρύει το Μουσείο Tériade στην Ελλάδα, την
διεύθυνση του οποίου εμπιστεύεται στον
Μανόλη Καλλιγιάννη, έναν Έλληνα ζωγράφο
που γνώρισε στο Παρίσι κατά τη δεκαετία του
’50. Από το 1964, ο Αλέξανδρος Ιόλας ανοίγει
νέες προοπτικές εγκαινιάζοντας γκαλερί στο

gaïtis

les artistes ont conquis de nouveaux publics
et ont fait leur trou dans les collections, les
galeries et les musées les plus prestigieux. Non
plus pour leur seul intérêt communautaire,
aussi unique en son genre soit-il, mais bien
pour la qualité de leur travail et la singularité
de leurs œuvres respectives.
À l’heure où la génération des artistes nés
dans les années 1920 et arrivés à Paris au
tournant des années 1950 s’éteint à petit feu,
il était nécessaire de rappeler l’extraordinaire
contribution des artistes d’origine grecque à
l’art du XXe siècle en France, en Europe et dans
le monde.
Dimitri Joannidès
Historien de l’art et journaliste
Commissaire de l’exposition

Μιλάνο, τη Γενεύη και τη Νέα Υόρκη, εκτός του
Παρισιού και της Αθήνας. Ωριμάζοντας, τα έργα
καθενός από τους παραπάνω Έλληνες καλλιτέχνες
απελευθερώνονται από τα δεσμά μιας σχολής η
οποία από ορισμένους κριτικούς αντιμετωπίζεται
ως εθνική. Κάτι που δεν ισχύει πια για τη σχολή του
Παρισιού: οι καλλιτέχνες κατακτούν νέα είδη κοινού
και βρίσκουν τη θέση τους στις συλλογές, στις
γκαλερί και στα μουσεία με το μεγαλύτερο κύρος. Όχι
πια μόνο για το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν ως
εκπρόσωποι
μ
ι
α
ς
andreou
κοινότητας,
όσο μοναδική
κι αν είναι η
τελευταία στο
είδος
της,
αλλά και για
την
ποιότητα
της
δουλειάς
τους και τη
μοναδικότητα
των
έργων
τους.

catalogue
de
l’exposition

Την ώρα που
η γενιά των
καλλιτεχνών
που γεννήθηκαν τη δεκαετία του
’20 και έφτασαν στο Παρίσι τη
δεκαετία του ’50 σιγά-σιγά σβήνει,
είναι αναγκαίο να επαναφέρουμε
στη μνήμη μας την ξεχωριστή
συμβολή των καλλιτεχνών ελληνικής
καταγωγής στην τέχνη του 20ου
αιώνα στη Γαλλία, στην Ευρώπη και
σε όλο τον κόσμο.
Dimitri Joannidès
Ιστορικός τέχνης και δημοσιογράφος
Έφορος

philolaos
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Constantin
Andreou

Né au Brésil de parents grecs,
Constantin
Andreou
arrive
en
Grèce à l’âge de 8 ans. C’est en 1932
qu’il commence à sculpter. Lors de
l’invasion italienne de 1940, il s’engage
dans l’armée grecque puis rejoint la
résistance hellène. Après la guerre, Andreou s’installe en France et travaille avec
Le Corbusier de 1947 à 1953. Dans le quotidien Combat (7 mai 1953), le critique
d’art J-A Cartier écrit qu’Andreou est « le plus célèbre sculpteur grec de la
capitale ». Dans Les Temps Modernes (juillet 1959), le philosophe Jean-Paul Sartre
dit de lui qu’il « est l’égal de Picasso et Mondrian ». C’est à Constantin Andreou
qu’on doit l’invention de la technique du laiton soudé, procédé qui a inspiré
d’autres sculpteurs, comme César. Récompensé en 1988 par le grand prix de la
Fondation Antoine Pevsner pour l’ensemble de son œuvre sculpté, Constantin
Andreou s’est éteint à Athènes en 2007.

(1917-2007)

Γεννημένος στη Βραζιλία από Έλληνες γονείς, o Κωνσταντίνος Ανδρέου φτάνει στην
Ελλάδα σε ηλικία 8 ετών. Η ενασχόλησή του με τη γλυπτική αρχίζει το 1932. Κατά
τη διάρκεια της ιταλικής εισβολής του 1940 κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό και,
στη συνέχεια, εντάσσεται στην Εθνική Αντίσταση. Μετά τον πόλεμο εγκαθίσταται
στη Γαλλία και εργάζεται με το Λε
Κορμπυζιέ από το 1947 μέχρι το
1953. Ο κριτικός τέχνης Ζ-A Καρτιέ
γράφει στην εφημερίδα Combat
(7/05/1953) για τον Ανδρέου ότι «είναι
ο πιο διάσημος Έλληνας γλύπτης της
πρωτεύουσας». Ο φιλόσοφος ΖανΠωλ Σαρτρ γράφει στο περιοδικό
Les Temps Modernes (07/1959),
ότι «είναι ισάξιος του Πικάσο και
του Μοντριάν». Στον Ανδρέου
οφείλεται η εφεύρεση της τεχνικής
του συγκολλημένου ορείχαλκου,
μια μέθοδος που ενέπνευσε κι
άλλους γλύπτες, όπως το Σεζάρ.
Βραβευμένος το 1988 με το μεγάλο
βραβείο του Ιδρύματος Αντουάν
Πεβσνέρ για το σύνολο του γλυπτικού
του έργου, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου
αφήνει την τελευταία του πνοή το
2007 στην Αθήνα.
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Constantin Andreou (1917-2007)

Sans titre, 1959
Laiton soudé
H. 220 cm L. 62 cm P. 56 cm

1
Constantin Andreou (1917-2007)

Oiseau, 1957
Laiton soudé
H. 99 cm L. 50 cm P. 37 cm
p. 6

p. 7

4
Constantin Andreou (1917-2007)

L’Oiseau, 1959
Laiton soudé
H. 177 cm L. 110 cm
Prêt de La-Ville-du-Bois

3
Constantin Andreou (1917-2007)

Entre ciel et terre, 1959
Laiton soudé
H. 89 cm L. 36 cm P. 25 cm
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Manolis
Calliyannis

Natif de Lesbos, Calliyannis
rejoint Paris au début des
années 1950. À cette époque,
le jeune artiste fréquente
quotidiennement
Serge
Poliakoff, encore inconnu.
Dans l’esprit de l’école abstraite de la Seconde École de Paris, Calliyannis
s’exprime à travers une économie de moyens et une palette aux couleurs
restreintes. Après Paris, Londres et Amsterdam, c’est finalement la galerie
Pierre Matisse à New York qui ouvre les bras à l’artiste, lui permettant de
conquérir les amateurs américains. À son retour en Grèce à la fin de sa
vie, Calliyannis prend la tête du Musée Tériade.
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Manolis Calliyannis (1923-2010)

(1923-2010)

Composition,
Gouache sur papier signé en bas
à gauche
46 x 61 cm

Γεννημενος στην Λέσβο, ο Καλλιγιαννης ηρθε στο Παρίσι στις αρχές του 1950.
Εκείνη την εποχή, ο νεαρός καλλιτέχνης συναντα συχνα τον τοτε αγνωστο
ακομα Serge Poliakoff. Στο ιδιο πνεύμα με τη σχολη αφηρημενησ τεχνης της
Δεύτερης Σχολής του Παρισιού, ο Καλλιγιαννης εκφράζεται με μια οικονομία
μέσων και μια περιορισμενη παλέτα χρώματων. Μετά το Παρίσι, το Λονδίνο και
το Άμστερνταμ,
τελικα η Νέα
Υόρκη
και
η
γκαλερη
Pierre Matisse
α γ κ α λ ι α ζο υ ν
τον καλλιτέχνη,
επιτρέποντάς
του
να
κερδίσει τους
ερασιτεχνες
αμ έρικανο υς.
Με
την
επιστροφή του
στην Ελλάδα,
στο τέλος της
ζωής
του,
Κα λ λ ι γ ι α ν ν η ς
αναλαμβανει
το
Μουσείο
Τεριάντ.
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Manolis Calliyannis (1923-2010)

Rose et gris, 1953-1954
Huile sur toile signée en bas à droite,
contresignée, datée et datée au dos
64,5 x 81 cm
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Manolis Calliyannis (1923-2010)

Penelope, 1958
Huile sur toile signée, titrée et datée
au dos - 195 x 97 cm
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john
Christoforou

Sorti de l’École des Beaux-Arts d’Athènes,
Christoforou rejoint Londres à l’âge de 17 ans.
Il y avait déjà passé ses dix premières années.
En 1941, en pleine seconde guerre mondiale,
il est intégré dans la Royal Air Force. Se
consacrant à la peinture dès l’immédiat aprèsguerre, Christoforou est l’un des précurseurs de la Nouvelle Figuration, aux côtés de Maryan,
Pouget, Lindström... Arrivé à Paris en 1956, l’artiste s’exprime à travers une peinture tourmentée
faisant écho aux souvenirs terrifiants qui le hantent : scènes de guerre, crucifixions, mises à mort,
visages défigurés... En 1965, il reçoit le Prix de l’association internationale des critiques d’art à
Londres.

(1921-2014)

Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, ο Χριστοφόρου επιστρέφει στο Λονδίνο, όπου και
είχε περάσει τα δέκα πρώτα χρόνια της ζωής του, σε ηλικία 17 ετών. Το 1941, εν μέσω Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, κατατάσσεται στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία. Αφιερώνοντας τη ζωή του στη ζωγραφική
αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Χριστοφόρου γίνεται ένας από τους προδρόμους της Νέας Παραστατικότητας,
στο πλευρό των Mαριάν, Πουζέ και Λίντστρομ. Εγκατεστημένος στο Παρίσι από το 1956, ο καλλιτέχνης
εκφράζεται μέσω μιας ταραγμένης ζωγραφικής που παραπέμπει στις φριχτές αναμνήσεις που τον
στοιχειώνουν:
σκηνές
πολέμου,
σταυρώσεις,
θανατώσεις,
παραμορφωμένα πρόσωπα. Το 1965
τιμάται με το Βραβείο της Διεθνούς
Εταιρείας Κριτικών Τέχνης στο
Λονδίνο.
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John Christoforou (1921-2014)

9

Le Prophète parmi les fous, 1957

John Christoforou (1921-2014)

Huile sur panneau signé et daté en bas

Personnage, circa 1958

à droite

Huile sur toile signée en bas à gauche

92 x 63 cm

130 x 97 cm
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10
John Christoforou (1921-2014)

Sans titre, circa 1958
Huile sur panneau
100 x 70 cm

11
John Christoforou (1921-2014)

Composition, circa 1962
Huile sur toile
65 x 54 cm
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yannis
Gaïtis

Diplômé de l’École des BeauxArts d’Athènes en 1942, où il
eut notamment Parthenis pour
professeur, Gaïtis a également
fréquenté l’Académie de la Grande
Chaumière à Paris. Installé dans
la capitale française de 1958 à sa mort, Gaïtis s’est brièvement essayé à la
figuration, se tournant assez vite vers l’abstraction et la peinture gestuelle.
Mais ce sont surtout ses hommes anonymes, portant chapeaux et vêtements
à rayures, qui l’ont rendu célèbre. Dénonçant l’uniformisation de notre mode
de vie et la stérilité des rapports humains qui en découlent, ces personnages,
qu’il a également représentés en sculpture, ont été déclinés en jouets, en
mobilier et même en film.

(1923-1984)

14
Yannis Gaïtis (1923 - 1984)

Fleurs, 1957
Huile sur toile signée en bas à droite
100 x 65 cm

Μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη στη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1942, ο
Γαΐτης συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία της Γκραντ
Σωμιέρ στο Παρίσι. Μόνιμα εγκατεστημένος στη γαλλική
πρωτεύουσα από το 1958 μέχρι και το θάνατό του, ο
Γαΐτης πειραματίστηκε σύντομα με την παραστατικότητα,
στρεφόμενος γρήγορα στην αφαίρεση και τη χειρονομιακή
ζωγραφική. Διάσημος, ωστόσο, έγινε μέσα από τα
ανώνυμα ανθρωπάκια του με τα καπέλα και τα ριγέ ρούχα.
Καταγγέλλοντας την ομοιομορφοποίηση του σύγχρονου
τρόπου ζωής και τη στειρότητα των ανθρωπίνων σχέσεων
που απορρέουν από αυτήν, τα πρόσωπα αυτά, που
αναπαραστάθηκαν και σε γλυπτά, ενέπνευσαν παιχνίδια,
έπιπλα, ακόμα και ταινίες.
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Yannis Gaïtis (1923 - 1984)

Danse, 1950
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
109,5 x 74,5 cm
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13
Yannis Gaïtis (1923 - 1984)

Le Chant de la Terre ou Géométrique, 1952
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
108 x 72,5 cm
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Yannis Gaïtis (1923 - 1984)

Sans titre, 1962
Huile sur toile signée et datée
en bas à droite
130 x 162 cm
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Yannis Gaïtis (1923 - 1984)

Centaure en rouge, 1957
Huile sur toile
80,5 x 99,5 cm
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Constantin
Macris

Après des débuts prometteurs au
Caire, où il a été formé, Constantin
Macris rejoint Paris. Mais la guerre
contrarie ses projets et il rejoint les
Forces Aériennes Helléniques pour
combattre aux côtés des alliés. Ce
n’est qu’en 1948 qu’il s’installe enfin à Paris et entre à l’atelier de Fernand
Léger. La qualité de son travail convainc Pierre Loeb de l’exposer dans sa
galerie, l’une des plus influentes dans le Paris d’après-guerre. En juin 1955, le
magazine Constellation le mentionne parmi les dix noms de jeunes artistes à
retenir, aux côtés d’Alechinsky, Corneille, Doucet ou Hantaï. À cette époque,
Macris articule ses recherches autour des jeux de lumière du paysage urbain.
Dans la capitale française, il rencontre son épouse, la sculptrice néerlandaise
Pauline Eecen, avec qui il vit deux ans à Bergen, aux Pays-Bas, en 1959 et 1960.
Son vocabulaire plastique s’enrichit considérablement au contact de la nature
humide, des ciels gris et de la grande tradition de la peinture hollandaise.

(1917-1984)
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Constantin Macris (1917-1984)

Composition, 1953
Huile sur toile
135 x 99 cm

Μετά από ένα πολλά υποσχόμενο
ξεκίνημα στο Κάιρο, όπου και σπούδασε,
ο Κωνσταντίνος Μακρής επιθυμεί να
εγκατασταθεί στο Παρίσι. Ωστόσο, ο
πόλεμος ματαιώνει τα σχέδια του και ο
Μακρής κατατάσσεται στην Ελληνική
Πολεμική Αεροπορία και πολεμά στο
πλευρό των Συμμάχων. Στο Παρίσι
φτάνει μόλις το 1948 και εισέρχεται στο
ατελιέ του Φερνάν Λεζέ. Η ποιότητα
της δουλειάς του πείθει τον Πιερ Λεμπ,
ο οποίος του ανοίγει τη γκαλερί του.
Τον Ιούνιο του 1955, το περιοδικό
Constellation τον συγκαταλέγει στα
δέκα ονόματα νέων καλλιτεχνών που
πρέπει κανείς να συγκρατήσει, δίπλα
στους ντ’Αλεσίνσκι, Κορνέιγ, Ντουσέ
και Χαντάι. Την εποχή εκείνη, ο Μακρής
περιστρέφει τις αναζητήσεις του γύρω
από τα παιχνίδια φωτός του αστικού
τοπίου. Στη γαλλική πρωτεύουσα
συναντά τη σύζυγό του, την Ολλανδή
γλύπτρια Παουλίνε Έεκεν, με την
οποία ζει δύο χρόνια (1959-1960) στην
Ολλανδία. Το εικαστικό του λεξιλόγιο
εμπλουτίζεται, λοιπόν, σημαντικά από
την επαφή του με το υγρό στοιχείο, τον
γκρίζο ουρανό και τη μεγάλη παράδοση
της ολλανδικής ζωγραφικής. Το 1961
το ζευγάρι εγκαθίσταται οριστικά στη
Γαλλία. Από τότε ο Μακρής στρέφεται
σε πιο σκούρα χρώματα και σε έργα
μικρότερων διαστάσεων, ανοίγοντας ένα
νέο κύκλο αναζητήσεων.
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Constantin Macris (1917-1984)

Composition, 1953
Huile sur toile signée en bas à gauche
200 x 160 cm
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Constantin Macris (1917-1984)

Composition, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
107 x 135 cm
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Constantin Macris (1917-1984)

Constantin Macris (1917-1984)

Composition, 1955

Composition, 1956

Huile sur toile

Huile sur toile signée et datée en bas à droite

193 x 125 cm

81 x 64 cm
p. 22
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Alkis
Pierrakos

Diplômé de la Gewerbeschule
de Bâle (Suisse) et de la Slade’s
School de Londres, où Francis
Bacon enseignait alors le portrait,
Pierrakos, fils de diplomate, a
passé l’essentiel de ses années de
jeunesse hors de Grèce. Bien que proche d’Oskar Kokoschka à Londres au
début des années 1950, c’est à Paris qu’il choisit de s’installer en 1954. Dans
la capitale française, il côtoie Lanskoy, Poliakoff ou Estève, et prend part
aux expérimentations abstraites de la seconde École de Paris. Pierrakos
trace ensuite son sillon en se rapprochant de l’abstraction lyrique, tout en
développant un style singulier puisant sa source à la fois dans l’abstraction
et la figuration.

(1920-2017)

Απόφοιτος
της
Gewerbeschule της
Βασιλείας (Ελβετία)
καθώς και της Slade
School of Fine Arts
του Λονδίνου, όπου
ο Φράνσις Μπέικον
δίδασκε την εποχή
εκείνη την τέχνη της
προσωπογραφίας,
o Πιερράκος, γιος
διπλωμάτη, πέρασε
το
μεγαλύτερο
διάστημα
της
νεότητάς του εκτός
Ελλάδας. Αν
και
στενός φίλος του
Όσκαρ Κοκόσκα στο
Λονδίνο κατά τις
αρχές της δεκαετίας
του
’50,
τελικά
επιλέγει το Παρίσι
για να εγκατασταθεί
στα
1954.
Στην
γαλλική πρωτεύουσα έρχεται σε επαφή με τους Λανσκόι, Πολιάκοφ και Εστέβ
και συμμετέχει στους αφαιρετικούς πειραματισμούς της Δεύτερης Σχολής του
Παρισιού. Στη συνέχεια, ο Πιερράκος χαράζει τη δική του πορεία, προσεγγίζοντας
τη λυρική αφαίρεση και αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ένα ξεχωριστό ύφος που
αντλεί τόσο από την αφαίρεση όσο και από την παραστατικότητα.
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Alkis Pierrakos (né en 1920)

Composition, 1958
Huile sur toile signée
en bas à gauche
60 x 81 cm
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Alkis Pierrakos (1920-2017)

Composition, circa 1959-1960
Huile sur toile signée en bas à gauche
100 x 81 cm

p. 24

p. 25

25
Alkis Pierrakos (1920-2017)

Les Maisons la nuit, 1963
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
89 x 130 cm
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Alkis Pierrakos (1920-2017)

Composition, 1962
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
70 x 57 cm
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philolaos

Diplômé de l’École des Beaux-Arts d’Athènes en 1947,
Philolaos se rend en France en 1950 et s’inscrit en auditeur
libre aux Beaux-Arts de Paris. Dès son arrivée dans la
capitale, le jeune artiste se montre très actif, réalisant des
bas-reliefs pour des restaurants, participant à de nombreux
salons, biennales et expositions. En un demi-siècle, Philolaos a réalisé plus d’une centaine de
commandes publiques pour des collectivités (la Défense, Orléans, Lyon…) et des grandes entreprises
(Total, le Crédit Agricole, Renault…). L’une de ses réalisations les plus connues est le Château d’eau
de la ville de Valence (achevé en 1971) : deux tours vrillées de 57 mètres de haut, une sculpturearchitecture devenue, pour la ville, un emblème aussi fort que le Parthénon pour Athènes. L’artiste
a été soutenu par de très nombreux critiques, au premier rang desquels Jacques Lacarrière, Michel
Ragon ou Gisèle Prassinos.

(1923-2010)

Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας στα 1947, ο Φιλόλαος μεταβαίνειστη Γαλλία το 1950
και γράφεται ως ελεύθερος ακροατής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Με το που φτάνει στη
γαλλική πρωτεύουσα, ο νεαρός καλλιτέχνης δραστηριοποιείται έντονα, πραγματοποιώντας χαμηλά
ανάγλυφα για εστιατόρια και συμμετέχοντας
σε πολλά σαλόνια, εκθέσεις
και μπιενάλε. Μέσα σε μισό αιώνα, ο
Φιλόλαος εκτέλεσε πάνω
από πενήντα δημόσιες παραγγελίες
για κοινότητες (Λα Ντεφάνς,
Ορλεάνη,
Λυών)
και
μεγάλες επιχειρήσεις
(Total, Le Crédit
Agricole, Renault).
Ένα από τα πιο
γνωστά έργα του
είναι ο υδατόπυργος
της Βαλάνς που
ολοκληρώθηκε
το
1971: πρόκειται για
δύο ελικοειδείς πύργους
ύψους 57 μέτρων, ένα
γ λυ π τ ό - α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν η μ α
που έγινε για
την πόλη ένα
τόσο
ισχυρό
έμβλημα
όσο
ο Παρθενώνας
για την Αθήνα.
Ο
Φιλόλαος
στηρίχτηκε
από
πολλούς
κριτικούς,
πρώτοι μεταξύ
των οποίων οι
Ζακ Λακαριέρ,
Μισέλ
Ραγκόν
και
Ζιζέλ
Πράσινος.

26 page de gauche
Philolaos (1923-2010)

Arbre, 1962-1969
Acier, inox et béton
H. 245 cm L. 180 cm P. 100 cm

27 ci-contre
Philolaos (1923-2010)

Les Deux tours, 1988
Acier et inox
H. 195 cm L. 62 cm P. 59 cm
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Philolaos (1923-2010)

Arbre penché, 1988
Acier et inox
H. 185 cm L. 230 cm P. 80 cm
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Philolaos (1923-2010)

Fontaine, 1991
Acier, inox et béton
H. 130 cm L. 96 cm P. 60 cm
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Takis

En
1954,
l’artiste
autodidacte
Takis,
qui
a
combattu
dans
la
résistance grecque sous
l’occupation, choisit de
s’installer à Paris. Les innovations technologiques de l’immédiat
après-guerre le marquent à vie : invention du radar, découverte
des champs magnétiques... L’artiste s’en imprègne pour développer
un travail basé sur la force de l’électromagnétisme. Avec des tiges
métalliques flexibles, pour commencer, puis à l’aide d’électro-aimants
suspendus. Sa rencontre avec Marcel Duchamp en 1961 est décisive
et le conforte dans l’idée de poursuivre ses expérimentations. Il
ajoute alors à ses œuvres des amplificateurs qui font résonner ses
sculptures d’une musique souvent comparée à celle des compositeurs
Yannis Xenakis ou John Cage. L’objectif artistique de Takis est de
rendre perceptibles les tensions qui sont à l’œuvre. Pour ce faire, ses
sculptures sont pensées pour interagir avec l’espace, entre signaux
ferroviaires futuristes et figures totémiques hors du temps.

(né en 1925)
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Philolaos (1923-2010)

Petit orme, 1996
Acier et inox
H. 160 cm L. 110 cm P. 90 cm

Το 1954, ο αυτοδίδακτος καλλιτέχνης Τάκης που επί Κατοχής πολέμησε
στην ελληνική Αντίσταση επιλέγει να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Οι
τεχνολογικές καινοτομίες της άμεσης μεταπολεμικής περιόδου τον
σημαδεύουν διά βίου: εφεύρεση του ραντάρ, ανακάλυψη των μαγνητικών
πεδίων… Ο καλλιτέχνης τις αφομοιώνει, αναπτύσσοντας ένα έργο
βασισμένο στη δύναμη του ηλεκτρομαγνητισμού: αρχικά, με ευέλικτες
μεταλλικές βέργες, στη συνέχεια, με τη βοήθεια αιωρούμενων
ηλεκτομαγνητών. Η συνάντησή του με τον Μαρσέλ Ντυσάν το
1961 είναι καθοριστική και ενισχύει την ιδέα του να συνεχίσει
τους πειραματισμούς του. Προσθέτει, λοιπόν, στα έργα του
ενισχυτές που κάνουν τα γλυπτά του να βγάζουν ένα είδος
μουσικής παρόμοιας με εκείνη του Γιάννη Ξενάκη ή του Τζον
Κέιτζ. Ο καλλιτεχνικός στόχος του Τάκη είναι να καταστήσει
αντιληπτές τις εντάσεις που βρίσκονται επί το έργο. Για
το λόγο αυτό, τα γλυπτά του έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να αλληλεπιδρούν με το χώρο, κινούμενα μεταξύ
φουτουριστικών σιδηροδρομικών σημάτων και άχρονων
τοτεμικών φιγούρων.
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Takis (né en 1925)

Boule électromagnétique, circa 1965
Liège, aimants, fil de fer, plexiglas, bobine
de cuivre et système électrique
D. 58 cm

Thanos
Tsingos

Architecte de formation, Tsingos
travaille à Athènes jusqu’au début
de la Seconde Guerre mondiale.
Durant ces années difficiles, le jeune
soldat rejoint le Proche-Orient où le
commandement allié le condamne
à mort pour activisme. Sa peine est
finalement commuée en emprisonnement. Après un passage au Brésil, où il
s’est rendu sur le chantier de Brasilia suivant le conseil que lui avait donné
Le Corbusier, Tsingos s’installe à Paris en 1947, où il rencontre sa future femme.
Il commence à peindre en 1949. Au fil des mois, il simplifie de plus en plus les
formes tout en donnant du corps à la matière. Il meurt à Athènes à l’âge de 50
ans, alors qu’il commençait à rencontrer le succès international.

(1914-1965)

Μετά από σπουδές αρχιτεκτονικής, ο Τσίγκος δουλεύει στην Αθήνα μέχρι την
έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στη διάρκεια αυτών των δύσκολων χρόνων,
ο νεαρός στρατιώτης καταφεύγει στην Εγγύς Ανατολή, όπου η συμμαχική διοίκηση
τον καταδικάζει σε θάνατο για ακτιβισμό.
Τελικά, η ποινή του μεταβάλλεται σε
φυλάκιση. Μετά από ένα πέρασμα
από τη Βραζιλία, όπου μεταβαίνει στο
συνεργείο της Μπραζίλια ακολουθώντας
τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Λε
Κορμπυζιέ, ο Τσίγκος εγκαθίσταται
το 1947 στο Παρίσι, όπου συναντά
τη μέλλουσα γυναίκα του. Αρχίζει να
ζωγραφίζει το 1949. Με το πέρασμα των
μηνών, απλοποιεί όλο και περισσότερο
τις μορφές του, δίνοντας ταυτόχρονα
όγκο στην ύλη. Πεθαίνει στην Αθήνα σε
ηλικία 50 ετών, τη στιγμή που άρχιζε να
γνωρίζει διεθνή επιτυχία.
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Takis (né en 1925)

Fleur, 1983
Bronze, acier et objets trouvés
H. 238 cm
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Thanos Tsingos (1914-1965)

Composition, 1955
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
100 x 81 cm
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Les organisateurs remercient chaleureusement les
familles d’artistes et les collectionneurs pour l’aide
apportée à l’organisation de cette exposition.
Οι διοργανωτές ευχαριστουν
τις οικογένειες των καλλιτέχνων
και τους συλλέκτες για τη
βοήθειά τους στη διοργάνωση
αυτής της έκθεσης.

Le commissaire d’exposition
remercie tout particulièrement
Irène Soetaert-Joannidès d’avoir
eu l’idée de cette exposition
ainsi que le Centre culturel
hellénique de Paris pour leur
concours dans l’organisation
du projet : Alexandra MitsotakiGourdain (Présidente), Katerina
Xyla-Loth (XX) et Elisabeth
Tsouctidi (chef de projets
culturels).

Ο επιμελήτης ευχαριστη ιδιαίτερα τους.
Ειρήνη Soetaert-Ιωαννίδης που είχε την
ιδέα αυτής της έκθεσης και το Ελληνικο
Πολιτιστικο Κέντρο στο Παρίσι, για
τη βοήθειά τους στη διοργάνωση του
έργου: Αλεξάνδρα Μητσοτάκη-Gourdain
(πρόεδρος), Κατερίνα Ξύλα -Loth
(αντιπροεδρος) και Ελισαβετ Τσουχτιδη
(Chef de projets culturels).

Commissaire d’exposition
Dimitri Joannidès
Έφορος Dimitri Joannidès
Direction artistique
& moyens techniques

Crédits photos :
© Studio Like a Song (FauveParis)
© Marie-Clérin, photographe, Galerie Downtown-François
Laffanour, Paris pour la photographie du Takis (planche n° 32)
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Thanos Tsingos (1914-1965)

Sans titre, 1955
Huile sur toile

Catalogue tiré à 1 000 exemplaires, dépôt légal à parution
Création et réalisation graphiques L-É Riveron

195 x 128,5 cm
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