
 

 

Πξηλ ιίγα ρξνληά επηθξαηνύζε ε αληίιεςε όηη ην κέιινλ ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο 

αλήθεη πιένλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδηαηηέξσο ζην ηόηε απαληαρνύ παξόλ video. 

Σήκεξα, όπνπ ην video ζηελ αλαινγηθή ηνπ κνξθή αλήθεη πιένλ ζην παξειζόλ θαη ε 

ειεθηξνληθή εηθόλα έρεη γίλεη θαζνιηθό αγαζό, εθδειώλεηαη κηα ζηξνθή ησλ λέσλ 

δεκηνπξγώλ ζηηο θιαζζηθέο κνξθέο εηθαζηηθήο έθθξαζεο. 

Η Χαξαθηηθή, πνπ ηόζεο θνξέο ζεσξήζεθε λεθξή, δεη ηώξα κηα παγθόζκηα 

αλαγέλλεζε. 

Η έθζεζε κε ραιθνγξαθίεο λέσλ ηαιαληνύρσλ θαιιηηερλώλ ζηε γθαιεξί 

«Τερλνρώξνο» δελ είλαη ινηπόλ ζπκπσκαηηθή αιιά είλαη δείγκα επηζηξνθήο ησλ 

λέσλ εηθαζηηθώλ ζηε ραξαθηηθή θαη ηδηαηηέξσο ζηελ «αιρεκηζηηθή» βαζπηππία. 

Ίζσο ην λέν ελδηαθέξνλ ησλ θαιιηηερλώλ γηα ηε Χαξαθηηθή λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ εμνηθείσζε πνπ δηαζέηνπλ ζηνλ ρεηξηζκό ησλ ζπγρξόλσλ media. Η Χαξαθηηθή 

είλαη άιισζηε επίζεο έλα  medium θαη κάιηζηα ην πξώην ζηελ εμέιημε ηνπ 

παγθόζκηνπ πνιηηηζκνύ. Είλαη ην medium δεκηνπξγίαο εληύπσλ, εηθόλσλ θαη 

θεηκέλσλ ζε έλα κεγάιν αξηζκό αληηηύπσλ. 

 

Εδώ βξίζθεηαη θαη ε δηαθνξά ηεο εηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο κεηαμύ δσγξάθνπ θαη 

ραξάθηε. Ελώ ν δσγξάθνο δεκηνπξγεί άκεζα έξγν ν ραξάθηεο δεκηνπξγεί ηε κήηξα 

από ηελ νπνία, κεηά από εθηύπσζε, ζα πξνθύςνπλ ηα πξσηόηππα έληππα έξγα – 

δειαδή ηα ραξαθηηθά. 

Τη έρεη αιιάμεη όκσο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ θαιιηηερλώλ απέλαληη ζηελ 

Χαξαθηηθή;  

Μα  θπζηθά ε  αληηκεηώπηζε ηεο ζαλ medium δεκηνπξγίαο εηθαζηηθώλ έξγσλ κε 

ηδηαίηεξε εθθξαζηηθή πξνζσπηθόηεηα θαη όρη πνιιαπιώλ αληηηύπσλ όπσο ήηαλ ζην 

παξειζόλ. 

Είλαη πιένλ ζπρλό ην θαηλόκελν ύπαξμεο ελόο ραξαθηηθνύ έξγνπ ζε έλα θαη 

κνλαδηθό αληίηππν. Θδηαηηέξσο ε βαζπηππία κε ηηο απεξηόξηζηεο εθθξαζηηθέο ηεο 

δπλαηόηεηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηνπο πιένλ αθξαίνπο εηθαζηηθνύο 

πεηξακαηηζκνύο. 

Αιιά ηη είλαη αθξηβώο βαζπηππία; 

Είλαη κηα εθηππσηηθή κέζνδνο κε ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί ζε κηα ιεία 

κεηαιιηθή ζπλήζσο πιαθά πάρνπο 3-5 ρηιηνζηώλ ζρηζκέο θαη θνηιώκαηα κε ηε 

βνήζεηα κεραληθώλ ε ρεκηθώλ κέζσλ θαη κεζόδσλ. 

Σ’ απηέο ηηο ζρηζκέο θαη ηα θνηιώκαηα εηζρσξεί ην εθηππσηηθό κειάλη γηα λα 

κεηαθεξζεί θαηά ηελ εθηύπσζε κε πςειή πίεζε ζην ραξηί. 

Η θαιιηηερληθή βαζπηππία νλνκάδεηαη ζπρλά ραιθνγξαθία γηαηί ην πξώην κέηαιιν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ βαζπηππία ήηαλ ν ραιθόο. 

Σήκεξα νη θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηνύλ κηα πιεηάδα πιηθώλ πνπ δελ αλήθνπλ 

απαξαίηεηα ζηελ νηθνγέλεηα ησλ κεηάιισλ. 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Παπακηραιόπνπινο γηα παξάδεηγκα ραξάδεη ηηο ζπλζέζεηο ηνπ ζε 

Plexiglas. Οη εηθόλεο πνπ δεκηνπξγεί ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιε θαη πνιπεπίπεδε 

αθεγεκαηηθή δύλακε. 

Αγαπάεη λα εθθξάδεηαη κε ηε καύξε γξακκή πνπ ραξάδεη ζηελ εθηππσηηθή κήηξα κε 

ιεπηά εξγαιεία. 

Τν όηη αηζζεηηθά νη ζπλζέζεηο ηνπ γεηηνλεύνπλ κε απηέο ησλ  comics δελ είλαη ηπραίν. 

Ο Κσλζηαληίλνο Παπακηραιόπνπινο είλαη παξάιιεια έλαο ηαιαληνύρνο θνκίζηαο κε 

ζεκαληηθή εθδνηηθή πξνζθνξά. 



 

 

 

Ο «Γηάπσλαο» θαη ε «Επηιαξρία!» είλαη comics πνπ επέβαιαλ ηελ 9εηελε ζηελ 

Ειιάδα κε κηα πξσηόγλσξε γηα ηνλ ηόπν θαιιηηερληθή πνηόηεηα. 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Παπακηραιόπνπινο είλαη ν θαιιηηέρλεο ν νπνίνο ππεξζθειίδνληαο 

ηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο γηα ηα δηάθνξα είδε γξαθηζηηθήο έθθξαζεο 

δεκηνπξγεί κε ηα ζρέδηα, ηα ραξαθηηθά θαη ηα comics ηνπ έλα πξνζσπηθό ζπκπάλ 

κεγάιεο εηθαζηηθήο ζπνπδαηόηαηνο. 

Ο Κσλζηαληίλνο  Παπακηραιόπνπινο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο graphic artist 

ηνπ 21
νπ

 αηώλα. 

 

Σε απηό ην κήθνο θύκαηνο θηλείηαη θαη ε δνπιεηά ηεο Ηιηάλλαο Σθνπιάθε. 

Η αηζζεηηθή ησλ ραξαθηηθώλ ηεο έξγσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνπο πεηξακαηηζκνύο 

ηεο ζηνλ θηικηθό θόζκν ησλ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ. Η αιιειεπίδξαζε είλαη άιισζηε 

δεδνκέλε κηαο θαη ε Χαξαθηηθή είλαη έληππα ζρεδία θαη ην θηικ θηλνύκελα. 

Η Ηιηάλλα Σθνπιάθε επηρεηξεί κε απηό ηνλ ηξόπν έλα πνιύ ελδηαθέξνλ πείξακα 

θέξλνληαο ηνλ θόζκν ηεο Χαξαθηηθήο εηθόλαο ζε άκεζε ζρέζε κε απηόλ ηεο 

θηλνπκέλεο εκπινπηίδνληαο έηζη θαη ηηο δπν. 

Η κειέηε ηεο όκσο είλαη θαη κηα αλαδξνκή ζηηο αξρέο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο. 

Τν πξώην έξγν θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ κεγάινπ κήθνπο είλαη παηδί κηαο γπλαηθάο, ηεο 

ραξάθηξηαο Lotte Reininger, ε νπνία κέζα από ηε  εκπεηξία ηνπ Εμπξεζηνληζκνύ 

δεκηνύξγεζε έλαλ θηλεκαηνγξαθηθό θόζκν όπνπ ζπλππάξρνπλ ε αηζζεηηθή ηεο 

επξσπατθήο ραξαθηηθήο κε ην αλαηνιίηηθν Θέαηξν Σθηώλ. 

Οη θηγνύξεο πνπ ζρεδηάδεη θαη ραξάδεη ε Ηιηάλλα Σθνπιάθε εκπεξηέρνπλ 

αλακθηζβήηεηα αλαθνξέο ζηηο θηγνύξεο ηεο Lotte Reininger αιιά θαη ζην ειιεληθό 

Θέαηξν Σθηώλ. 

Πξηκ όκσο δσληαλέςνπλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζόλε βξεζήθαλ θαη πάιη 

ηππσκέλεο: απηή ηε θνξά ζηηο αθίζεο θαη ηα έληππα ηνπ «Φεζηηβάι Αζελώλ 2010». 

Τν  γεγνλόο όηη ε Ηιηαλλα Σθνπιάθε ζρεδίαζε ηελ έληππε παξνπζίαζε ελόο 

κνλαδηθνύ ζε ζπνπδαηόηεηα γηα ηελ Ειιάδα θαιιηηερληθνύ θεζηηβάι απνδεηθλύεη ηελ 

πνηόηεηα θαη ηελ δσληάληα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εηθαζηηθό ηεο έξγν. 

Εθηόο απηνύ ε Ηιηάλλα Σθνπιάθε βξίζθεη κηα θαιιηηερληθή ζπγγέλεηα κε κεγάινπο 

εηθαζηηθνύο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Οη ζπνπδαηόηεξνη ίζσο είλαη νη Πνισλνί ραξάθηεο θαη 

γξαθίζηεο Jan Lenica θαη Walerian Borovzyck νη νπνίνη, παξάιιεια κε ηε 

ραξαθηηθή, γύξηζαλ πξσηνπνξηαθά θηικ θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ αιιά επίζεο 

δεκηνύξγεζαλ ηελ παγθνζκίσο γλσζηή Σρνιή ηεο Πνισληθήο αθίζαο κε ην 

απαξάκηιιν γξαθηζηηθό ηνπο έξγν. 

 

Ο Οξέζηεο Σπκβνπιίδεο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζηή-ραξάθηε. 

Οη ραιθνγξαθίεο ηνπ, θπξίσο ζπλζέζεηο κε αλζξώπηλεο θηγνύξεο, ραξαθηεξίδνληαη 

από θαη ηέηνηα ζρεδηαζηηθά επαηζζεζία πνπ θαζειώλνπλ θάζε ιάηξε ηνπ ζρεδίνπ θαη 

ηεο ραξαθηηθήο. 

Αλ θαη ηα έξγα ηνπ είλαη «Άηηηια» ζα κπνξνύζαλ λα νλνκαζηνύλ «Παξακνξθώζεηο». 

Οη παξακόξθσλεο θηγνύξεο πνπ γεκίδνπλ ηα ραξαθηηθά ηνπ δελ είλαη όκσο 

γεινηνγξαθίεο νξηζκέλσλ πξνζώπσλ νύηε επηδηώθνπλ θάπνην επώλπκν θξηηηθό 

ζρόιην. 

 



 

 

Τα έξγα ηνπ Οξέζηε Σπκβνπιίδε είλαη θξαπγέο γηα πεξηζζόηεξε αλζξσπηά, ζπκπόληα 

θαη θαηαλόεζε. 

Γη’απηό άιισζηε ζρεδηάδεη θαη ραξάδεη κε ηέηνηα ιεπηνκέξεηα θαη αγάπε απηά ηα 

θαηαπνλεκέλα από ηε ζθιεξή δσή θαη ην ρξόλν ζώκαηα θαη πξόζσπα. 

 

 

 

Η αθξίβεηα ελόο ιεπηνκεξνύο ζρεδίνπ ζηελ ππεξεζία κηαο εμπξεζηνληζηηθήο 

απεηθόληζεο ζπκβάιιεη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ αληηζέζεσλ θαη δεκηνπξγεί κηα ηέηνηα 

ζύγθξνπζε ζπλαηζζεκάησλ ζηνλ ζεαηή πνπ κόλν ε Τέρλε κπνξεί λα επηθέξεη. Απηό 

ην γλσξίδεη ν θαιιηηέρλεο θαη ην ρεηξίδεηαη κε κεγάιε ηθαλόηεηα. 

Έλα ραξαθηηθό έξγν, ζε αληίζεζε κε ηε δσγξαθηθή, δεη από ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ. 

Γη’απηό παξαηεξείηαη από θνληά, ζρεδόλ δηαβάδεηαη. Απηό αθξηβώο απαηηνύλ θαη ηα 

έξγα ηνπ Οξέζηε Σπκβνπιίδε, λα δηαβαζηνύλ θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο κε επηκνλή 

θαη απηνζπγθέληξσζε. Τόηε κνλό ηα ραξαθηηθά ηνπ αλαδεηθλύνπλ ηηο θξπθέο πηπρέο 

ηνπο. 

Απηό ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ πνιηηηζκό γεληθόηεξα. 

Οη θαιιηηέρλεο, γηα παξάδεηγκα, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα έπξεπε λα θνηηάμνπλ 

βαζεηά ζηνπο πνιηηηζκνύο ηεο Αθξηθήο, ηεο Ωθεάληαο θηι., γηα λα δνπλ ηνλ πινύην 

πνπ ππήξρε ζηελ εηθαζηηθή ηνπο έθθξαζε.  

Έηζη γελλεζήθαλ ηα θηλήκαηα ηνπ Κπβηζκνύ, ηνπ Εμπξεζηνληζκνύ, ηνπ 

Σνπξεαιηζκνύ πνπ ραξαθηήξηζαλ  ην κνληεξληζκό θαη γεληθόηεξα  ηελ Τέρλε ηνπ 

20
νπ

 αηώλα. 

 

Απηή ηελ παξάδνζε ζπλερίδεη κε ην ραξαθηηθό ηεο έξγν ε Αλλή Ζαβηηζάλνπ.  

Οη έγρξσκεο ραιθνγξαθίεο ηεο είλαη ην εηθαζηηθό απόζηαγκα από ηα ηαμίδηα ηεο ζηνλ 

Τξίην Κόζκν θαη ηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν. 

Η Αλλή Ζαβηηζάλνπ δελ θάλεη ηνπξηζκό κε ηελ γλσζηή έλλνηα ηνπ νξνύ αιιά θαιά 

νξγαλσκέλα ηαμίδηα κε ζθνπό ηελ πνιηηηζκηθή δηεξεύλεζε θαη αηζζεηηθή κειέηε 

θνηλνηήησλ αλζξώπσλ πνπ θέξνπλ αθόκε αλαιινίσηε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο 

θιεξνλνκηά θαη ηέρλε. 

Γη’ απηό ηα ραξαθηηθά ηεο δελ δηαζέηνπλ θνιθινξηθά ζηνηρεηά αιιά είλαη αηζζεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζε εμσεπξσπατθέο αμίεο θαη εηθόλεο. 

Εθηόο από ηελ αηζζεηηθή ηδηαηηεξόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζπλζέζεηο ησλ έξγσλ 

ηεο, απηά εκπεξηέρνπλ έλα ηζρπξό κήλπκα: όηη όινη νη πνιηηηζκνί είλαη ηζόηηκνη όπσο 

θαη νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζ’ απηνύο. 

Η Αλλή Ζαβηηζάλνπ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ ύπαξμε ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

πνιηηηζκηθήο πνιπκνξθίαο θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο. 

Η νκνξθηά ησλ ραξαθηηθώλ ηεο ην απνδεηθλύεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. 

 

Μηράιεο Αξθαξάο 

 


