
Κριτική Στρατῆ Τσίρκα
«Γι’ Ἀλεξανδρινό γράφει Ἀλεξανδρινός». Ἡ ἰδιότητά μου αὐτή δικαιολογεῖ 

κάπως τήν τόλμη νά παρουσιάσω μέ λίγα λόγια τόν Γιάννη Μαγκανάρη καί 
τή ζωγραφική του. Ὅταν, ὕστερα ἀπό τήν ἀπελευθέρωση καί τά Δεκεμβριανά, 
γύρισε στήν Αἴγυπτο, αὐτός ὁ τόσο νέος καλλιτέχνης ἔδειχνε μιά ἐκπληκτική 
αὐτοσυγκράτηση, μιά σπάνια ἠρεμία. Τήν ἐξήγηση τή βρήκαμε μόλις ἔκαμε τήν 
πρώτη του ἔκθεση. Ὁ μεγάλος δάσκαλός του, ὁ Παρθένης, πού κατά σύμπτωση 
εἶχε κι ἐκεῖνος γεννηθεῖ στην Ἀλεξάνδρεια, πολλά τοῦ εἶχε μάθει μέ τό ἔργο καί 
τό παράδειγμά του.
 Στήν νέα του ἐργασία, ὕστερα ἀπό τριάντα περίπου χρόνια, ὐπάρχουν 
πάντα τά διδάγματα τοῦ Παρθένη: ταλέντο σημαίνει πάνω ἀπ’ ὅλα ἦθος 
δημιουργικό· λιτό ὑλικό, ὑψηλές ἰδέες· προσήλωση στό πνεῦμα καί φυσικό 
περιβάλλον τῆς Ἑλλάδας. Τώρα ὅμως ὁ Μαγκανάρης ἔχει φτάσει σέ μιά 
δική του, προσωπική ἀντίληψη τῆς ζωγραφικῆς. Πέρασε βέβαια πρῶτα ἀπό 
πολλές δοκιμασίες, ἀλλά τή ζωή, ὅπως κι ὁ δάσκαλός του, δέν τή φοβήθηκε· 
τήν προκάλεσε καί τήν πάλαιψε. Φοβήθηκε ὅμως τήν Τέχνη. Ἐμπρός στήν 
ἀτέλειωτη παρέλαση ρευμάτων καί Σχολῶν στάθηκε ὅλος δέος καί προσοχή. 
Ὠφελήθηκε ἀπ’ ὅλα, δέν ἀκολούθησε κανένα. Αὐτή ἡ φωτεινή λιτότητα, ἡ 
γαλήνια ἰσορρόπηση τοῦ δραματικοῦ, εἶναι δικές του κατακτήσεις ἀπό τότε πού 
ἀκόνιζε τά ἠθικά καί πνευματικά του ὅπλα πάνω στούς ἀντίξοους βράχους τῆς 
πραγματικότητας.
 Πέτρες, νερά καί σύννεφα εἶναι γιά τό Μαγκανάρη τά κεφαλαῖα ἑνός 
κώδικα, πού καταγράφει τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου πάνω στή γῆ, σημεῖα φυγῆς 
καί στήριξης σέ μιά προοπτική πού διαρκῶς ἀλλάζει μέ τήν παρέμβαση τῆς 
τέταρτης διάστασης: τοῦ χρόνου. Αὐτός καταργεῖ τά περιγράμματα, σβήνει τίς 
λεπτομέρειες, στραγγίζει ἁπαλαίνοντας τό χρῶμα. Μέ τήν ὁριζόντια κίνηση 
μιᾶς πλατιᾶς, ἀλλά διάφανης πινελιᾶς, ἀπό ἀχνό κι ἀσκητικό στή λιτότητά του 
χρῶμα, ὑποβάλλεται ὁ χρόνος, πού κομματιάζει τό χῶρο σ’ ἐπίπεδα τάσεων 
καί τόνων συμπληρωματικῶν. Στήν πάλη χρόνου καί χώρου τό ἀντικείμενο 
ἐπιζεῖ, πέτρα, νερό ἤ σύννεφο, συμπυκνώνοντας τά δυό στοιχεῖα σέ δραματική 
ἀνθρώπινη στιγμή. Τά μαῦρα καί ἁδρά περιγράμματα στούς πίνακές του 
ἄλλοτε, τώρα ἔχουν καταργηθεῖ. Ἕνα ἄσπρο φόντο, ἕνα στυγερό χάος καλύπτει 
ὅσα κομμάτια τοῦ πίνακα δέν καταλαμβάνει τό ἀντικείμενο-στιγμή, γιά νά 
σημαίνει τήν παρουσία τοῦ ἀέναου, πού μέσα του ἀναπλάθεται ἀδιάκοπα ἡ 
ἀνθρώπινη ἱστορία.  
 Κάποτε, στοιχεῖα τοῦ μαύρου ἐκείνου περιγράμματος, ἀχνές τώρα 
μονοκοντυλιές ἀραμπέσκου, πάλλονται σέ συμπλέγματα σωμάτων, σέ ρίγη 
ἐπιφάνειας νερῶν, σ’ ἀναδιπλώματα συννέφων. Ὅταν ὅμως τό παρόν γίνεται 
ἐπιτακτικό, ὅπως στό μεγάλο πίνακα τῆς Κύπρου, τό μαῦρο συσσωρεύεται 
στό καρβουνιασμένο δέντρο, στόν μαῦρο ἥλιο-βόμβα, στόν καπνιασμένο 
ἀσπρότοιχο. Καί, φυσικά, ὅταν οἱ ὄγκοι φαίνονται ἀνολοκλήρωτοι, δέν εἶναι 
ἄνθρωποι πού γίνονται πέτρες· εἶναι πέτρες πού γίνονται ἄνθρωποι. Μιά 
σύγχρονη προϊστορία.
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