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ΚΑΤΙΑ ΑΡΦΑΡΑ
Δηµοσιογράφος

Κώστας Γραµµατόπουλος
Τα «εγκεφαλικά χρώµατα» του τοπίου
Της Κάτιας Αρφαρά, από “ΤΟ ΒΗΜΑ”, 5 Νοεµβρίου 2005.

Τα πρώτα µυστικά της τέχνης της «γραφής» πάνω σε µαλακή επιφάνεια µε εγχάρακτη γραµµή ο Κώστας Γραµµατόπουλος τα
έµαθε στο εργαστήριο του Γιάννη Κεφαλληνού στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, παραµονές του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.
Ήταν εκεί που πρωτόπιασε στα χέρια του τα χειροποίητα γιαπωνέζικα χαρτιά και ανακατεύτηκε µε τις πλάκες για το µελάνωµα,
τις γυάλες µε το νιτρικό οξύ και τις πορσελάνινες λεκάνες για τις οξειδώσεις, τυπώνοντας µάλιστα τη δύσκολη χρονιά του '40
αφίσες «εθνικής σκοπιµότητας» µαζί µε τη Βάσω Κατράκη και τον Τάσσο Αλεβίζο. Στην αρχή τότε της τρίτης δεκαετίας της ζωής
του, µε τη χαρακτική να αγωνίζεται ακόµη να κατακτήσει την καλλιτεχνική αυτοδυναµία της, δεν ήταν δυνατόν να φανταστεί
πως λίγα µόλις χρόνια αργότερα ο δάσκαλός του, «πατέρας» σήµερα της νεοελληνικής χαρακτικής, θα φύλαγε κλειδωµένα στα
συρτάρια του τα βραβευµένα έργα του µαθητή του, ο οποίος κατάφερε να «ορίσει» το λευκό χρώµα πάνω στο λευκό ατύπωτο
χαρτί. Και όχι µόνο. Το 1959, 19 χρόνια µετά την αποφοίτησή του από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, ο Κώστας
Γραµµατόπουλος θα είναι αυτός που θα διαδεχθεί τον δάσκαλό του στην έδρα χαρακτικής η οποία είχε µείνει κενή από το 1957
και την οποία θα κρατήσει ως το 1985.
Το γεγονός ότι στα 84 χρόνια του σήµερα ο Κώστας Γραµµατόπουλος είναι ένας από τους σηµαντικότερους έλληνες χαράκτες
καθιστά κάθε έκθεση που µας δίνει την ευκαιρία να επαναπροσεγγίσουµε το έργο του ιδιαίτερα σηµαντική. Πόσο µάλλον όταν
πρόκειται για δύο εκθέσεις που αφιερώνονται όχι µόνο στις χαρακτικές αλλά και στις ζωγραφικές συνθέσεις του και
διοργανώνονται πέντε χρόνια µετά τη µεγάλη αναδροµική έκθεση που παρουσίασε η Εθνική Πινακοθήκη. Ειδικότερα η αίθουσα
τέχνης «ΑστρολάβοςΠειραιά» εγκαινίασε την περασµένη Παρασκευή έκθεση ζωγραφικών έργων του καλλιτέχνη, τοπία τα
περισσότερα µεικτής τεχνικής τα οποία θα διαδεχθούν στις 30 Νοεµβρίου 30 έγχρωµες ξυλογραφίες του.
Επιστρέφοντας από το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του µε κρατική υποτροφία, ο Γραµµατόπουλος εκθέτει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα το 1958 στην γκαλερί «Σαρλά», το κοινό όµως έχει έρθει σε επαφή µε τα χαρακτικά του ήδη από τα χρόνια του '40,
όταν χαράσσει για τη «Νέα Εστία» πορτρέτα σύγχρονων λογοτεχνών αλλά και όταν αναλαµβάνει την εικονογράφηση για το
«Αλφαβητάριο Τα Καλά Παιδιά» του Οργανισµού Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Ο Γραµµατόπουλος διαµορφώνει το
µορφοπλαστικό λεξιλόγιό του στα τέλη της δεκαετίας του '50, σε µια εποχή όπου η ελληνική χαρακτική γνωρίζει εντυπωσιακή
άνθηση συµπορευόµενη µε την αλµατώδη ανάπτυξη της τυπογραφίας. Αποδεσµευµένος από το βιβλίο και έχοντας πλέον
κατακτήσει απόλυτα τα τεχνικά µέσα του ο δηµιουργός εγκαταλείπει σταδιακά τις ασπρόµαυρες ξυλογραφίες και χαλκογραφίες
και στρέφεται στις µεγάλες επιφάνειες όπου τα γαλάζια, τα γκρίζα και τα γαιώδη χρώµατα, «χρώµατα εγκεφαλικά» σύµφωνα µε
τον Παντελή Πρεβελάκη, συναντούν τη σχεδιαστική δύναµή του και τη λιτότητα της φόρµας του. Η µορφή των έγχρωµων
ξυλογραφιών του καθορίζεται από έναν δικής του επινόησης «λυρικόαναλυτικό κυβισµό», όπως τον ονοµάζει η επιµελήτρια της
Εθνικής Πινακοθήκης Μαριλένα Κασιµάτη στον κατάλογο που συνόδευσε πριν από πέντε χρόνια την αναδροµική έκθεσή του, ο
οποίος βρίσκει την πληρέστερη έκφρασή του τη δεκαετία του '70, όταν οι πλάκες από λειασµένο ξύλο αντικαθίστανται από τη
φθηνή σανίδα, υλικό µαλακό που του επιτρέπει να κινηθεί µε άνεση στον χώρο των µνηµειακών, ασυνήθιστων στην τέχνη της
χαρακτικής, ξυλογραφιών. Ο Γραµµατόπουλος αντλεί συνήθως τη θεµατική του από τον κόσµο της µυθολογίας και πρωτίστως
από το ελληνικό τοπίο δίνοντάς µας, όπως γράφει χαρακτηριστικά η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαµπράκη
Πλάκα, µια «πρωτότυπη εκδοχή της νεότερης ελληνικής τοπιογραφίας», από την οποία δεν αποµένει «παρά µονάχα το
απόσταγµα της αίσθησης, της συγκίνησης, µετουσιωµένο σε αφηρηµένες γραµµές, ρυθµούς και χρώµατα». Η επιδεξιότητα µε την
οποία ο Γραµµατόπουλος χειρίζεται το φως µέσα από το λευκό χρώµα προσδίδει στις συνθέσεις του ένταση δραµατική αλλά και
µια µεταφυσική διάσταση που έρχεται να εξισορροπήσει την «αταραξία» που σύµφωνα µε τους θεωρητικούς της τέχνης διατρέχει
το σύνολο του έργου του.
Η βράβευσή του το 1972 µε το Χρυσό Μετάλλιο Χαρακτικής της Φλωρεντίας δεν είναι σήµερα παρά µία από τις διακρίσεις που
συνόδευσαν τις συµµετοχές του καλλιτέχνη στις Διεθνείς Μπιενάλε Χαρακτικής αλλά και τις εκθέσεις που διοργανώθηκαν για το
έργο του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την ίδια στιγµή που η ζωγραφική του συνέχιζε διακριτικά την πορεία της στο
περιθώριο των πρωτοποριακών ρευµάτων. Η προσφορά ωστόσο του Κώστα Γραµµατόπουλου στην ελληνική χαρακτική δεν
περιορίστηκε στο ατοµικό του έργο. Συνεχίζοντας το παράδειγµα του δασκάλου του Γιάννη Κεφαλληνού θα «θρέψει» και αυτός
µε τη σειρά του στο εργαστήρι του τις δικές του γενιές χαρακτών, αλλάζοντας µάλιστα τον τίτλο «σπουδαστής» της Σχολής σε
«νέος καλλιτέχνης». «Καλλιτέχνης» έλεγε στους µαθητές του «είναι κανείς από τη στιγµή που θα πιάσει το µολύβι στο χέρι του
και σπουδαστής ως το τέλος της ζωής του».
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