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artlife
info
Επιμέλεια έκθεσε Εβίτα Αραπογλου Ian Collins Sir Michael Llewllyn-Smith και
Ιωάννα ΜωραΤτη Γενικ05 συντονισμοί Δήμητρα Θεοδότου-Αναγνωστοπούλου
Μουσείο Μπενάκη Κουμπορη 1 Κολωνάκι Εω5 Tis 10 Σεπτεμβρίου

John Craxton
Νεκρή φύση
με τρεκ ναύτες
1980-1985
έμπερα σε καμβά
122x151 εκ

Nikos
XcrrznKupiàKOS
Γκίκςκ Προσχέδιο
αφίσας 1948
Τέμπερα σε χαρτόνι
100,5x70,5 εκ

Ο Nîkos και η Μπάρμπαρα Γκικα
με τον Τζον Κράίτον τον Πατρικ
και την Τζοαν Λ Φεμμορ
στο σπίτι ro.is στην Υδρα 1958

ΓκίκαΞ Craxton Leigh Fermor

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Μουσείο Μπενάκη αφιερΐονει τη νέα έκθεση του σε τρειζ προσωπικότητεε
των γραμμάτων και τηβ τέχνη που στάθηκαν η αιτία για έμπνευση και δημιουργία
μέσα από μιαγόνιμη και μακρόχρονη φιλία της φοιβης παραςκευα

ÎTÔHS7 Ιουνίου στο κεντρικό
Μ Α κτίριο του ΛΑουσείοΛΛπενά

Μ Α κηπαρουσιάζεται μια συναρ¬
παστική ανασκόπηση tns
zams και του έργου τριών
οημανϋκώνπραχ^κοΓπτίων
TnsTÉxvns καιτωνγραμμάτων
του 2θού αιώνα του Νίκου

Χατζηκυριάκου-Γκίκα του Τζον ΚράΤιον και του Πάτρικ At

Φέρμορ Η έκθεση διερευνά τη φιλία που tous ένωσε για
σχεδόν μισό αιώνα καθάκ και την αγάπη που μοιράζονταν
για την Ελλάδα και τον ελληνικό κόσμο Η έκθεση με πτλο
ndKas Craxton Leigh Fermor Η γοητεία ms zcons στην

Ελλάδα αντανακλά μέσα από τα κείμενα του Λι Φέρμορ και
το ζωγραφικό έργο του Γκίκα και του Kpà&ovas μαγευτικά
tous εδερευνήσεΒ κατά τη διάρκειαms zcoiis tous με nnvés

έμπνευσα γοητευπκέ5 mpioxés xns Ελλάδα όπα η Υδρα
η Καρδαμύλη η Κρήτη και η Κέρκυρα ΛΛια επισκόπηση
τόσοms προοχοπικότπτχ και του αλληλένδετου έργου tous
όσο και των όψεων ms Ελλάδα κατά τη διάρκεια ms zooiis

tous παρουσιάζεται σε μια έκθεση-οφιέρωμα orous τρεκ

Ο Nîkos XcrrznKupiàKos TKiKas
στο ατελιέ του στην Υδρα 1960

μεγάλοι δημιουργοί που τίμησαν με το έργο tous τη
χώρα που tous ενέπνευσε

Μέσα από τα ζωγραφικά έργα του Γκίκα και του Κρά&ον
και τα κείμενα του Λι Φέρμορ επιστολές σημειώσει εκδό
σεκ και αφιερώσεκ αλλά και πολλέ5 OTtaviES φωτογραφίε5

από τη ζωή των τριών δημιουργών η έκθεση δεν καταδεικνύει

μόνο την αγάπη tous για την Ελλάδα την Ιστορία τον
μύθο την ύπαιθρο και τον ελληνικό τρόπο zootis αλλά επιδιώκει

να ανπκατοπτρίσειas ouvapnaoniŒS avazntncœisTOUs
as μετα&ι tous αλληλεπιδράσει αλλά και την αφοσίωση
tous στη χαρά xns zcons

To 1945 κοι το 1946 είναιτα χρόνια γνωριμία tous Ο Nîkos

Χατζηκυριόκο5-Γκίκα5 γνωρίζει τον Τζον Κρά&ον και τον
Πάτρικ Λι Φέρμορ στο Λονδίνο ενώαργότερα οιδύο τελευταίοι

συναντιούνται στηνΑθήνα Η φιλίαανάμεσα orousτρεκ
av6pes αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτική αφού διήρκεσε για
περίπου 50 χρόνια και αναπτύχθηκε με κοινό σημείο ανα

φορα την αγάπη tous για την Ελλάδα Η χώρα pas αποτελούσε

αναπόσπαστο pépos tos oxéons tous και συνάμα
έμπνευση που φανερώνεται σε κάθε πτυχή του έργου tous
Εκτα από την Αθήνα και το Λονδίνο τέσσερκ ακόμη τόποι

επισφράγιοαντη φιλία tous η Υδρα η Καρδαμύλη η Κρήτη
και η Κέρκυρα Είναι ακριβοίκοιτόποιπου επέλε&ανναζήσουν

Η Υδρα συνιστά ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή καιτων
τριών φίλων αλλά και évas πόλα έλΕα Ελλήνων και Εένων

διανοούμενων και καλλιτεχνών Για τον Γκίκα ήταν το σπίπ
των παιδικών του χρόνων και αργότερα το καταφύγιο του
ο τόπα έμπνευσα του Για τονΛι Φέρμορ μια πηγή ευτυχίας

σπω5 έλεγε ο ίδια ένα Γκτυχαστήριο για τη συγγραφή
του βιβλίου του ΛΑάνη Για τον Κρά&ον ένα τόπα δημι
ουργίθ5 λίγο προτού ανακαλύψει τον δικό του παράδεισο
στην Κρήτη

Το 1947 ο Κρά&ον επισκέπτεται για πρώτη φορά την
Κρήτη και όταν Ξαναγυρίζει έναν χρόνο αργότερα ζωγραφίζει

έργα με θέμα tous KprraKoùs ßooxous Ο τόπα και οι

άνθρωποι τον γοητεύουν και έτσι το i960 αποφασίζει να
ακολουθήσει το όνειρο του και να ζήσει στα Χανιά την
αγαπημένης πόλη ™αγαπημένομΜνηοί»ΛοσπτατκΝω
από το βενετσιάνικο λιμάνι έγινε ο xùpios τόπα εργασία
του πολλοί από tousmoγνωοτοα rnvaKès του με χαρακτη
piOTiKÉs φυσιογνωμίε5 oxnvés από την καθημερινή ζωή
καθοκ και τοπία ms κρητικτκγα δημιουργούνται εκεί ΟΛι

Φέρμορ ανακαλύπτει τον δικό του παράδεισο-καταφυγκ
στην Καρδαμύλη Ο φίλο του ο Γκίκα γοητευμένα από
τη φύση tos περιοχής ζωγραφίζει τοπία tos αλλά και δημιουργεί

έργα γιατη διακόσμησητου σπτπού Εκεί οΛι Φέρμορ
θα αφοσιωθεί στη συγγραφή TmèKovsμπορούσα να βηματίζω

ανάμεσα στα ελαιόδεντρα επίώρε σχηματίζσντα φράσεκ
και διαλύονται res σε κομματάκια Τανά

Τελευταία σταθμά η Κέρκυρα Ενα παλιό ελαιοτριβείο
cms Iivies θα αποτελέσει τον νέο τόπο συνάντησα και δη

μιoυpγiasaπόmδεκaετiaTOυ 7ο για tousτρεκ δημιουργούν
Εκεί ο Γκίκαθα δημιουργήσει ένα νέο ειδυλλιακό σκηνικό
ένα καταφύγιο uovoôiktis ατμόσφαιρα και γοητεία που

θα μοιραστεί και θα εμπνεύσει και tous τρεκ
Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται τα μαγευτικά

τοπία του Γκίκα και οι γνώριμα συνθέσεις με as χαρακτήρα
avais μορφέςτου Κρά&ον Πλάι στα έργα τέχνα στέκονται

αποσπάσματα από γλαφυρά περιγραφικά κείμενα του Λι

Φέρμορ πολλά από αδημοσίευτο υλικό που εντοπίστηκε
σε προσωπικά αρχεία ή στο αρχείο του συγγραφέα στην
Εθνική Βιβλιοθήκη ms Σκωτία Ακόμα στην έκθεση παρουσιάζονται

oTiaviES φωτογραφίε5 επιστολή σελίδε από

βιβλία επισκεπτών εκδόσχα και αφιερώσει cnciroa και

σημειώματα
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