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Καλλιτέχνης μέ ἐξαιρετικές σπουδές στήν Ἀνωτάτη Σχολή Καλῶν 
Τεχνῶν τῆς Ἀθήνας, μαθητής τοῦ Παρθένη στή ζωγραφική καί τοῦ Κεφαληνοῦ 
στή χαρακτική, τοῦ Παπαλουκᾶ καί τοῦ Κλώνη στή σκηνογραφία, ὁ Γιάννης 
Μαγκανάρης μᾶς ἔχει δώσει ἔργα μέ πλούσιες ἐκφραστικές προεκτάσεις. 
Ἀλεξανδρινός ὁ Γιάννης Μαγκανάρης πού γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τό 1918, 
ἀλλά μέ σπουδές στήν Ἑλλάδα, καί μετά τόν γυρισμό του στήν Ἀλεξάνδρεια 
πρωτοστάτησε σέ κάθε κατηγορίας πολιτιστικές ἐκδηλώσεις. Μάλιστα, πέρα 
ἀπό τήν ζωγραφική, ἀσχολήθηκε καί μέ τήν λογοτεχνία, ἰδιαίτερα μέ τήν μελέτη 
τοῦ ἔργου τοῦ Καβάφη καί τοῦ Τσίρκα, ὅπου διακρίθηκε γιά τίς πρωτότυπες καί 
γόνιμες θέσεις του.
Παρουσίασε τήν ζωγραφική του σέ πολλές ἐκθέσεις στήν Αἴγυπτο, τήν Ἑλλάδα, 
ἀλλά καί σέ ἄλλα κέντρα, μέ ἐπιστέγασμα τήν μεγάλη ἀναδρομική ἔκθεσή του, 
πού ἐγκαινιάστηκε τόν Σεπτέμβρη του 2009 στήν Ἀθήνα στό Μέγαρο Εὐνάρδου. 
Ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο μας στήν Ἀθήνα τό 2007. Ἀλλά τά χαρακτηριστικά 
στοιχεῖα τοῦ ἔργου του, πού μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ καλλιτέχνης προτιμοῦσε νά τό 
ἐργάζεται καί νά τό δίνει σέ ἑνότητες, κάτι ὄχι τόσο ἀσυνήθιστο καί γιά πολλούς 
ἄλλους καλλιτέχνες καί ὄχι μόνο τῆς ἐποχῆς μας, καί μέ τίτλους ὅπως Νερά, 
Σύννεφα, Πέτρες, μᾶς ἐπιτρέπει νά πλησιάσουμε καί νά μελετήσουμε καλύτερα 
ἡ ἐξαιρετική ἔκδοση τῆς Πολιτιστικῆς καί Μορφωτικῆς Δράσης ΑΝΑΠΛΟΥΣ, 
Γιάννης Μαγκανάρης 2009. Πρόκειται γιά μιά τετράγλωσση ἔκδοση, στά 
Ἑλληνικά, Ἀγγλικά, Γαλλικά καί Ἀραβικά, πού χωρίς φυσικά νά παρουσιάζει 
ὅλη τήν ἔκταση τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας τοῦ καλλιτέχνη - ἑκατοντάδες 
λάδια καί ἄλλες τεχνικές καί χιλιάδες σχέδια - μᾶς δίνει τή δυνατότητα καί τήν 
εὐκαιρία νά γνωρίσουμε τά καθοριστικά χαρακτηριστικά τῆς ὅλης πορείας του. 
Καί ἀκόμη νά διαπιστώσουμε τόν ἥρεμο καί καθαρά προσωπικό τρόπο μέ τόν 
ὁποῖο συνεχίζονται οἱ ἀναζητήσεις του, ἀπό τήν μαθητεία του στήν Ἀνωτάτη 
Σχολή Καλῶν Τεχνῶν καί ἀπό τό πνεῦμα τῆς ζωγραφικῆς τοῦ Παρθένη καί ἀπό 
τόν χαρακτῆρα τῆς γραμμῆς τοῦ Κεφαληνοῦ στό ὅλο καί σαφέστερα ἐλεύθερο 
καί προσωπικό ζωγραφικό ἰδίωμα ἀκόμη καί ἀπό τίς προσπάθειες καλλιτεχνῶν 
τῶν πρωτοποριακῶν τάσεων.

Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Γιάννης Μαγκανάρης κινεῖται στά πλαίσια 
τῶν ρεαλιστικῶν τύπων καί ἔχει ἰδιαίτερη προτίμηση στήν προσωπογραφία, στήν 
ὁποία ἄλλωστε δέν μπορεῖ παρά νά μένει πιστός στήν ὀπτική πραγματικότητα.
Σέ χαρακτηριστικές ἐργασίες του, ἰδιαίτερα σέ μολύβια καί  κάρβουνα, ὅπως 
ἡ Αὐτοπροσωπογραφία του, ἡ Προσωπογραφία τῆς Ἀδελφῆς του καί  τῆς 
Μητέρας του, διαπιστώνεται εὔκολα πέρα ἀπό τήν ἐξωτερική πιστότητα καί 
τήν ρεαλιστική ἀκρίβεια ὅτι ὁ καλλιτέχνης ἀποβλέπει καί κατορθώνει νά 
μεταφέρει στόν θεατή καί κάτι ἀπό τόν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα τῶν προσώπων, 
δηλαδή ἔχει τήν δυνατότητα μιᾶς κάποιας ψυχολογικῆς διείσδυσης. Ἔτσι,  
στήν Αὐτοπροσωπογραφία του, τό πρόσωπο μέ τά καλοκτενισμένα μαλλιά, 
τά ζωηρά μάτια, τή σχετικά μεγάλη μύτη, τά βαρειά χείλη καί τό ἐνεργητικό 
πηγούνι, ἀποκαλύπτουν ἄνθρωπο θεληματικό βέβαια γιά τόν ἑαυτό του καί 
τίς δυνατότητες του, ἀποφασισμένο νά κερδίσει τήν ζωή. Ἀκόμη καί ἡ ἀπόδοσή 
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του στά τρία τέταρτα καί ἡ ὅλη ἔκφραση τοῦ προσώπου, ὁδηγοῦν στήν ἴδια 
οὐσιαστικά διαπίστωση. Ἀπεναντίας, στήν προσωπογραφία τῆς ἀδελφῆς του, 
διακρίνεται διστακτικότητα, ἀμφιβολία, τόσο στά μάτια ὅσο περισσότερο 
στά σφιγμένα κάπως χείλη, καί μιά κάποια ἀμηχανία στό βλέμμα. Σέ ἄλλες 
προσωπογραφικές του προσπάθειες δεν λείπουν καί στοιχεῖα ἰδεαλιστικά, 
ὅπως σέ μερικές περιπτώσεις καί μιά κάποια τάση γιά σχηματοποίηση. 
Αὐτό σημειώνεται πιό χαρακτηριστικά σέ ἐλαιογραφίες του μέ διαφόρων 
κατηγοριῶν θέματα, ἀνθρώπινα πρόσωπα, μητέρες μέ παιδιά στήν ἀγκαλιά 
τους, συνθέσεις, γυμνά. Σέ μερικά ἀπό τά ἔργα τῆς ὁμάδας αὐτῆς, ὅπως τήν 
Προσωπογραφία Γυναίκας ἀπό τό 1949 τῆς Συλλογῆς Ἀντώνη Παπαδημητρίου, 
συνδυάζονται θαυμάσια ρεαλιστικά καί ἰδεαλιστικά στοιχεῖα γιά νά δώσουν 
ἕνα σύνολο πού διακρίνεται γιά τήν εὐγένεια τοῦ χρώματος καί τήν καθαρά 
ποιητική πνοή του. Ἀλλά τήν ἴδια πρώιμη περίοδο τῆς καλλιτεχνικῆς του 
δημιουργίας ὁ Μαγκανάρης δέν περιφρονεῖ καί τά ἀφηρημένα ρεύματα, τόσο 
τήν γεωμετρική ἀφαίρεση ὅσο καί τήν ἐξπρεσιονιστική, ὅπως δηλώνουν μερικά 
ἔργα του. Φαίνεται ὅμως ὅτι δέν παρασύρεται πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, 
ἀφοῦ μέ τήν τονισμένη σχηματοποίηση καί μέ ἔργα σάν τό Θημωνιά τοῦ 1955, 
Αἴγυπτος: ἡ Λίμνη Μαριούτ τοῦ 1958, Ἀνθοδέσμη τοῦ 1959, ὁ Χαρταετός τοῦ 
1959, ἡ Τρυφερότητα τοῦ 1959 μαζί καί μέ ἄλλα ἀκόμη φθάνει σέ ἐξαιρετικά 
ἐκφραστικά ἀποτελέσματα.

Τήν περίοδο πού ἀκολουθεῖ, δηλαδή τά χρόνια 1963 - 1972, δέν 
ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ Μαγκανάρης, χωρίς νά θυσιάζει ἐντελῶς τήν ὀπτική 
πραγματικότητα ἀλλά καί χωρίς νά παρασύρεται ἐντελῶς πρός τά ἀφηρημένα  
ρεύματα, πειραματίζεται σέ διάφορες κατευθύνσεις, ἀκόμη καί θεματογραφικές 
περιοχές. Πάντως, ἕνα στοιχεῖο πού φαίνεται νά ἐπικρατεῖ σέ ὅλα τά θέματα 
τά ὁποῖα τόν ἀπασχολοῦν, κεφάλια, τοπία, ὁλόσωμες ἀνθρώπινες μορφές, 
ζῶα καί διάφοροι συνδυασμοί, εἶναι ἡ ὅλο καί μεγαλύτερη σχηματοποίηση καί 
ὁ ἄλλοτε οὐδέτερος καί ἄλλοτε ἀκαθόριστος προβληματικός χῶρος. Τήν ὅλο 
καί πιό τονισμένη σχηματοποίηση τήν διαπιστώνει κανείς σαφέστερα - ὅπως 
καί τόν σκόπιμα ἀκαθόριστο χῶρο - σέ χαρακτηριστικές προσπάθειές του, τίς 
ὑδατογραφίες του, μέ Τοπία τοῦ 1969, τή σειρά μέ ἅλογα τοῦ 1966, καί πολύ πιό 
ὁλοκληρωμένα στήν Πτήση τοῦ 1970, ὅπου ἐπικρατεῖ καί ἕνα καθαρά προσωπικό 
σουρεαλιστικό μορφοπλαστικό ἰδίωμα. Μέ ὅλα τά στοιχεῖα, προβληματικά 
καί ὑπαινικτικά, τά χρώματα γκρίζα καί γαλαζωπά, ψυχρά, στό σύνολο ὅλο 
ἐρωτηματικά. Φαίνεται ὅτι ἀκριβῶς τό 1970 ὁ Μαγκανάρης ἀποφασίζει νά 
στραφεῖ σαφέστερα πρός τόν σουρεαλισμό, μέ τήν ἔμφαση στά αἰνιγματικά 
καί προβληματικά θέματα, τούς περίεργους συνδυασμούς ἀνθρώπινης 
μορφῆς καί ἀρχιτεκτονικῶν τύπων, σέ ἔργα μέ τίτλο Ἄνθρωπος καί Περιβάλλον 
ζωγραφισμένα τήν ἴδια αὐτή χρονιά. Τά ἴδια οὐσιαστικά στοιχεῖα ἔχουμε καί 
σέ ὑδατογραφίες μέ τοπία τοῦ 1972, στίς ὁποῖες καί πάλι δέν εἰκονίζονται 
συγκεκριμένα τοπία, ἀλλά φανταστικά, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση πάλι σέ κάθε 
εἴδους χρωματικούς συνδυασμούς.  

Στήν ίδια κατεύθυνση ὅλο καί σαφέστερα κινοῦνται οἱ προσπάθειες τοῦ 
καλλιτέχνη καί τήν περίοδο πού ἀκολουθεῖ τά χρόνια 1973-1983. Τώρα μάλιστα 
ὅ,τι κάνει μεγαλύτερη ἐντύπωση ἀπό τό καθαρά προσωπικό μορφοπλαστικό 
σουρεαλιστικό ἰδίωμα τοῦ καλλιτέχνη, εἶναι κοντά στά ἄλλα καί ὁ περισσότερο 
τονισμένος ποιητικός χαρακτήρας τοῦ συνόλου. Αὐτό τό διαπιστώνει κανείς 
καλύτερα σέ ἔργα σάν τό Ἡ Θεά τοῦ Κίτρινου Θάμνου τοῦ 1967- 68, ὅπου ὅλα 
δίνονται ἀποσπασματικά καί ὑπαινικτικά καί εἶναι τό χρῶμα, ἰδιαίτερα τά 
πρός τό καφέ καί τά πορτοκαλί, πού σέ συνδυασμό καί μέ τόν προβληματικό 
χῶρο, δίνουν μιά καθαρά ποιητική διάσταση στό σύνολο. Σαφέστερα ἀκόμη 
στήν σχηματοποίηση βασίζονται ἔργα σάν τό Στήν Ἀγκάλη τοῦ 1973, στό 
ὁποῖο τό θέμα Μητέρα καί Παιδί ἐμφανίζονται σάν ἕνα ἑνιαῖο καμπυλόμορφο 
σύνολο. Μάλιστα ἀπό τώρα ἔχουμε μιά ὅλο καί μεγαλύτερη ἀξιοποίηση τῶν 
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καμπυλομόρφων θεμάτων, πού δίνουν καί νέες ἐκφραστικές προεκτάσεις στή 
ζωγραφική του. Ἐπίσης, ἀπό τώρα ὅλο καί περισσότερο ὁ καλλιτέχνης περιορίζει 
στίς περισσότερες προσπάθειες του τήν χρωματική επένδυση στά γκριζόχρωμα, 
τά γαλαζωπά καί σέ μερικές περιπτώσεις τά ἀνοιχτά καφέ χρώματα. Τόν 
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ καθαρά προσωπικός σουρεαλισμός του βασίζεται καί 
στά προβληματικά καί ὑπαινικτικά χαρακτηριστικά τόν διαπιστώνει κανείς σέ 
χαρακτηριστικά του ἔργα ὅπως τό Γυναίκα-Νησί τοῦ 1969, τό Βολή καί τό Μάτι 
- καί αὐτά τοῦ 1970, τό Βότσαλα τοῦ 1972-73, τό Παιχνίδισμα τοῦ Φωτός 1972-74, 
τό Συμπληγάδες τοῦ 1973-74 καί ἄλλα ἀκόμη. Χρησιμοποιεῖ τά καμπυλόμορφα 
θέματα πού ἔχουν σάν ἀφετηρία πέτρες, σέ ἔργα σάν τό Συνεύρεση τοῦ 1974 καί 
τό Ἔρωτας καί Θάνατος τοῦ 1975, ὅπου πέρα ἀπό τίς θεματογραφικές ἀξίες εἶναι 
καί ὁ χῶρος προβληματικός, ὑπαινικτικός καί ἀδιαπέραστος, ἐνῶ χρησιμοποιεῖ 
μόνο γκριζωπά καί ἀνοιχτά καφέ χρώματα, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στίς τονικές 
διαβαθμίσεις. Σέ μιά σειρά ἔργων πού ἀκολουθοῦν φαίνεται ὅτι ὁ καλλιτέχνης 
δέν ἐνδιαφέρεται νά φτάσει σέ ἀντιστοιχία τίτλου καί εἰκόνας, ὅπως στά ἔργα 
Πρυμνηδόν, Ὀκλαδόν, Καρτερία, Μητρότητα, Μοναξιά, ὅλα τοῦ 1974-75. Στά 
ἔργα ἔχουμε περίεργους μορφικούς συνδυασμούς μέ ἀφετηρία πέτρες, πού 
παρουσιάζονται πάντα σέ ἕνα ἀπροσδιόριστο καί προβληματικό χῶρο καί 
πλησιάζουν τούς τύπους ἔργων ἑνός ἄλλου σουρεαλιστῆ δημιουργοῦ, τοῦ Ὑβ 
Τανγκί. Στό ἴδιο οὐσιαστικά κλῖμα κινοῦνται πολλές χαρακτηριστικές ἐργασίες 
του ἀπό τά χρόνια 1975-83, μέ προσπάθειες πού ἐπιδιώκεται ἡ ὁποιαδήποτε σχέση 
θέματος καί τίτλου. Μάλιστα, σέ πολλά ἀπό αὐτά φαίνεται ὅτι ὁ καλλιτέχνης 
ἔχει σάν ἀφετηρία τήν ἀνθρώπινη μορφή, ὅπως στό Ἀντοχή τοῦ 1977, τό 
Ἀγνάντεμα τοῦ 1978-80, τό Μητρότητα, τό Πέτρες, τό Γίγαντες, τό Γυναῖκα καί 
Ἥλιος, ὅλα ἀπό τά χρόνια 1978-1980. Στήν ἴδια κατεύθυνση εἶναι καί ἄλλα ἔργα 
ἀπό τά χρόνια 1975-1985, ὅπως τό Παρά θίνα, τό Τά Νῶτα, τό Στοργή, τό Πέτρες 
πού οὐσιαστικά ἐμφανίζεται σάν διαφοροποιήσεις παλαιοτέρων προσωπικῶν 
τύπων τοῦ καλλιτέχνη. Καί δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι κατά τήν περίοδο 
αὐτή ὁ Μαγκανάρης ὁλοκληρώνει τό καθαρά προσωπικό του σουρεαλιστικό 
μορφοπλαστικό ἰδίωμα μέ τά ὑπαινικτικά στοιχεῖα, τόν προβληματικό χῶρο καί 
τούς φανταστικούς συνδυασμούς, πού ἀκόμη καί ὅταν ἔχουν σάν ἀφετηρία τήν 
ὀπτική πραγματικότητα, - πέτρες σύννεφα καί ἄλλα - τήν μεταφέρουν σέ μιά 
ἐξωπραγματική, ὑπερπραγματική μέ τύπους τῆς φαντασίας.

Μέ τά ἔργα τῆς τελευταῖας περιόδου τῆς καλλιτεχνικῆς του δημιουργίας, 
αὐτῆς τῶν χρόνων 1984-2006, ἔχουμε τήν ὁλοκλήρωση καί τίς τελικές 
διατυπώσεις ὅλων τῶν ἀναζητήσεών του. Μάλιστα τώρα μπορεῖ νά σημειώσει 
κανείς καί τήν συγκεφαλαίωση ὅλων τῶν παλαιοτέρων προσπαθειῶν του καί 
τήν κατάληξη σέ μιά ἐκφραστική ἑνότητα. Τήν πορεία γιά ὅλο καί μεγαλύτερη 
ἁπλοποίηση καί σχηματοποίηση τήν ἔχουμε σάν χαρακτηριστικά σχέδια τοῦ 
καλλιτέχνη, στά ὁποῖα ἔχει ἐργαστεῖ μετά τό 1984 μέ θεματική ἀφετηρία τό 
ἀνθρώπινο πρόσωπο καί γενικά τήν ἀνθρώπινη μορφή. Τά ἴδια μορφοπλαστικά 
χαρακτηριστικά τά ἔχουμε καί σέ ἐλαιογραφίες του, ὅπου φυσικά δίνει τόν τόνο 
ἡ προσωπική σουρεαλιστική διατύπωση, μέ τήν σκόπιμη θεματική ἀοριστία, τόν 
προβληματικό χῶρο καί τά τυπικά ὑπαινικτικά στοιχεῖα σέ πολλές περιπτώσεις. 
Καί στίς προσπάθειες αὐτές λανθάνει μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλον τρόπο ἡ 
ἀνθρώπινη μορφή, ὄρθια, καθιστή ἤ καί ξαπλωμένη. Ἡ καθαρά σουρεαλιστική 
κατεύθυνση τονίζεται καί ἀπό τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο παρεμβάλονται καί 
ἄλλα θέματα - φυτά καί ἄλλα - πού δίνουν καί νέες ἐκφραστικές διαστάσεις 
στά ἔργα του. Αὐτά τά σημειώνει κανείς σέ ἔργα σάν τό Πέτρες - Βλάστηση 
τό Πέτρες - Λουλούδι, καί τά δύο τοῦ 1988, τό Ἀσφοδέλι τοῦ 1989, τό Κέρας τοῦ 
1990, ἔργο στό ὁποῖο συνδυάζονται τά σκληρά ὀξειγώνια διαγώνια θέματα μέ 
τά βιόμορφα καί καμπυλόμορφα. Ἀλλά δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι καί τήν 
περίοδο αὐτή ὁ καλλιτέχνης δέν θυσιάζει τήν ἀνθρώπινη μορφή, τό ἀνθρώπινο 
σῶμα, σάν ἀφετηρία, σέ χαρακτηριστικά του ἔργα, ὅπως τό Τροφός τοῦ 1990, 
τό Τιτάνας τοῦ 1977, τό Πέτρες - Βλάστηση τοῦ 1990-92, τό Πέτρες - Ζωή τοῦ 
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1990, καί σαφέστερα ἀκόμη στό Στήν Ἀκρογιαλιά τοῦ 1990 μέ τήν ξαπλωμένη 
γυναικεία μορφή σέ κάποια παραλία. Πάντως, αὐτό πού κάνει ἰδιαίτερη 
ἐντύπωση στίς περισσότερες ἀπό τίς τελευταῖες προσπάθειες τοῦ Μαγκανάρη, 
κοντά στήν σουρεαλιστική φωνή καί τήν χρησιμοποίηση τοῦ ἀνθρώπινου 
σώματος μέ πάντα προβληματικό καί ὑπαινικτικό τρόπο, εἶναι καί ἡ τάση 
του γιά μνημειακοποίηση. Αὐτό διαπιστώνεται σέ ἔργα σάν τό Ὁ Θάνατος τοῦ 
Ἡρακλῆ τοῦ 1992, τό Ἡ Ἔκλειψη τοῦ 1993-4, τό Ἐπικοινωνία τοῦ 1998-2000 καί 
τό Ζευγάρι τοῦ 2005, ὅπου καί πάλι ἐπιστρέφει στήν προβληματική ἀπόδοση 
τῶν δύο σωμάτων, ἀνδρικοῦ καί γυναικείου, καί στήν ἔμφαση στά βιόμορφα καί 
καθαρά καμπυλόμορφα θέματα. 

Δημιουργός μέ μόνιμες ἀνησυχίες ὁ Γιάννης Μαγκανάρης σέ ὅλες τίς 
φάσεις τῆς καλλιτεχνικῆς του δημιουργίας, διακρίνεται γιά τήν ἔκταση καί τόν 
χαρακτήρα τῶν ἀναζητήσεών του. Χωρίς νά περιορίζεται σέ καμιά συγκεκριμένη 
στυλιστική κατεύθυνση καί καμιά περιορισμένη θεματογραφική περιοχή, 
μᾶς ἔχει δώσει χαρακτηριστικά καί σημαντικά ἔργα. Μιά ζωγραφική πού 
χρησιμοποιεῖ μέ καθαρά προσωπικό τρόπο τό σουρεαλιστικό μορφοπλαστικό 
λεξιλόγιο, γιά νά μᾶς δώσει σύνολα πού διακρίνονται γιά τήν εἰλικρίνεια καί τήν 
ἐκφραστική τους ἀλήθεια, τήν ἀμεσότητα, τήν πηγαιότητα καί τόν πλοῦτο τῶν 
διατυπώσεών τους. Ἔργα, πού χωρίς να αἰφνιδιάζουν τόν θεατή, τόν πείθουν 
γιά τήν ποιότητα, τόν χαρακτῆρα καί τήν ποιητική διάσταση τῆς φωνῆς τους.

Φεβρουάριος 2010

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ  Α. ΧΡΗΣΤΟΥ
Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἱστορίας τῆς Τέχνης
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