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ΠΤΡΟ ΠΑΠΑΛΟΤΚΑ

1892-1957



Εσγξαθηθή ζα πεη ρξώκα.

Κη αλ ν δσγξάθνο δελ έρεη ηελ

επαηζζεζία λα εξεζίδεηαη από ηελ ύιε

ηνπ, από ην ρξώκα θη όρη από ηηο

κνξθέο, δελ είλαη δσγξάθνο.

Ζ δσγξαθηθή πξέπεη λα ζπγθηλεί κε ηα

πιηθά ηεο κέξε θη όρη κε ην ζέκα.



-Γπκλό Αλδξόο, 1917, ιάδη ζε κνπζακά, 82x41 εθ.

-Γπκλό Γπλαηθόο, 1917, ιάδη ζε κνπζακά, 80x43 εθ.





-Γπκλό Γπλαηθόο, 1917,ζρέδην κε θάξβνπλν, 31x23εθ.

-Γπκλό Γπλαηθόο, 1917, ιάδη ζε κνπζακά, 80x43 εθ.



Σν ύπαηζξν είλαη γηα κέλα ην κέζνλ πνπ

κνπ επηηξέπεη λα θαζνξίζσ θαη λα

αμηνινγήζσ όιεο ηηο δσγξαθηθέο

δπλαηόηεηεο. Μέζα ζ’ απηό ππάξρνπλ

εκθαλή θαη ζε κεγάια κεγέζε, νη πνιύηηκεο

αμίεο ηνπ ρξώκαηνο, ησλ ηόλσλ θαη ηνπ

ζρεδίνπ. Σα ραίξεηαη θαη ηα κειεηά ν

θαιιηηέρλεο κεγεζπκέλα. ην ύπαηζξν,

εκπλένκαη από απηό, θαη πινπηίδσ εληόο

κνπ όιεο ηηο δσγξαθηθέο αμίεο, ην ξπζκό,

ηηο ζπλζεηηθέο κνπ δπλαηόηεηεο.







Άθωρ 1923-24



Ζ βπδαληηλή ηέρλε κνπ ΄δσζε ηελ πίζηε
ζε θάζε ηη πνπ κνπ ήηαλ αθόκε
αλαδήηεζε. Δθεί απάλνπ [ζηνλ Άζσ] είδα
θαζαξά πσο ε ηέρλε ζε θάζε κεγάιε
επνρή δελ είλαη παξά θόξκα θαη ρξώκα,
πνπ πξέπεη λα έρνπλ κηα αληαπόθξηζε κε
κηα κνξθή πνπ πάιεπε λα ηελ ζπιιάβεη
έλαο νιόθιεξνο ιαόο.

Λέγνληαο κνξθή ελλνώ έλα ζύλνιν
αηζζεηηθώλ λόκσλ πνπ, ζύκθσλα κ’ απηό,
έλαο ιαόο θαη κηα επνρή ελαξκνλίδνπλ ηηο
αλάγθεο ηεο δσήο.











Δθθιεζία, 1923, 

ιάδη ζε ραξηόλη, 24x20 εθ.









Μνλή Αγίνπ Παύινπ, 1923-24, ιάδη ζε ραξηόλη, 34x28εθ.



Μνλή Αγίνπ Παύινπ, 1923-24, ιάδη ζε ραξηόλη, 32x28εθ.



Ωξάξηνλ Αληίγξαθα από Άγην Όξνο, 

1924, ιάδη ζε ραξηόλη





-θήηε Αγίνπ Αλδξέα, 1932-35, ιάδη ζε κνπζακά, 93x83 εθ.























Μητποπολητικόρ ναόρ 

τηρ Άμυισσαρ

1927-1932





Γηαθνζκεηηθά Μνηίβα, Μεηξόπνιε Άκθηζζαο, 



Ζ Βαηνθόξνο, Μεηξόπνιε Άκθηζζαο, 



Ζ Γέλλεζε, νξνθή δεμηάο πιεπξάο,, Μεηξόπνιε Άκθηζζαο, 







Ο Παληνθξάησξ, Σξνύινο, Μεηξόπνιε Άκθηζζαο, 



Άγηνο Γεκήηξηνο, 

Τδαηνγξαθία



Ζ Πξνδνζία, 

Μεηξόπνιε Άκθηζζαο, 





Μςτιλήνη 1925









-πίηηα κε θηγνύξα ζηε Μπηηιήλε, 1925, ιάδη ζε ραξηόλη, 52x49 εθ.





Καθελείν ζηε Μπηηιήλε II, 1929, ιάδη ζε ιηλό παλί, 100x121 εθ.



Καθελείν ζηε Μπηηιήλε I, 1929, ιάδη ζε ιηλό παλί, 100x121 εθ.







Ποπτπαίτα



-Αγόξη κε ηηξάληεο, 1925, ιάδη ζε κνπζακά, 60x51 εθ.





Πνξηξαίην γελεηνθόξνπ, 1938, θάξβνπλν ζε ραξηί, 67x53 εθ.



-Πνξηξαίην γελεηνθόξνπ, 1939, ιάδη ζε κνπζακά, 67x59 εθ.









Πποσωπογπαυίερ: 1916, 1925, 1950, 1956



Η αλαμίνα ωρ η ππώτη 

μετάβαση σε μια 

σπωματική απλοποίηση

(1926)







Βνπλό θαη ζάιαζζα ζηε αιακίλα, 1926, ιάδη ζε ραξηόλη, 26x33 εθ.



Οι απμονικέρ σαπάξειρ και 

το αντικείμενο

Η λιτότητα τηρ 

σπωματικήρ 

πποσέγγισηρ















Απηνπξνζσπνγξαθία, 1955, ιάδη ζε κνπζακά, 49x37 εθ.



Ζ παξάδόμε αληηζηξνθή ηνπ ξόινπ ησλ 

ζεξκώλ θαη ησλ ςπρξώλ γηα ηελ 

ππνδήισζε ηνπ ζθηνθσηηζκνύ ηζρύεη θη 

εδώ. Σα ζεξκά ζεκεηώλνπλ ηε ζθηά ηα

ςπρξά ην θσο.



Άγηνο Φσθάο, Πάξνο, 1948,Λάδη ζε ραξηόλη, 22x26 εθ.



Γύν δέληξα, 1925,

Λάδη ζε ραξηόλη, 33x26 εθ.



Δθθιεζία, 1923, 

ιάδη ζε ραξηόλη, 24x20 εθ.







Αςτοπποσωπογπαυίερ: 1941, 1950, 1956



Ζ δύλακε ηεο ρξσκαηηθήο 

θειίδαο

(απηό δελ είλαη πνπαληηγηζκόο, δελ ππάξρεη ε 

ςεπδαίζζεζε ππάξρεη ε θειίδα)





Detail from Circus Sideshow (or Parade de Cirque) (1889) 

showing pointillism

http://en.wikipedia.org/wiki/Pointillism


http://www.googleartproject.com/galleries/25750361/25783909/25699448/

http://www.googleartproject.com/galleries/25750361/25783909/25699448/


Σν ηνπίν σο πεδίν

Πάπορ 1948



Θάιαζζα ζηελ Πάξν, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 44x62εθ.



Θάιαζζα ζηελ Πάξν, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 22x25εθ.



Θάιαζζα ζηελ Πάξν, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 22x25εθ.



Θάιαζζα ζηελ Πάξν, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 22x25εθ.



Πάξνο, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 21x25εθ.



Θάιαζζα ζηελ Αληίπαξν, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 22x24,5εθ.



Βνπλό θαη ζάιαζζα ζηε αιακίλα, 1926, ιάδη ζε ραξηόλη, 26x33 εθ.



Θέα από ηε βεξάληα, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 22x25εθ.



Νεζάθηα ζηελ Πάξν, 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 44x62εθ.





Σνπίν ζηελ Αληίπαξν (ιεπηνκέξεηα) , 1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 44x64,5εθ.



Σνπίν ζηελ Αληίπαξν (ιεπηνκέξεηα) , 

1948, ιάδη ζε ραξηόλη, 44x64,5εθ.
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