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Το ατελιέ του είναι στη σοφίτα του πατρικού σπιτιού στο Περιστέρι. Δύο 
μικροί χώροι γεμάτοι με τα αποτυπώματα της ζωγραφικής του περιπέτει-
ας. Περιπέτεια που μοιάζει με μάχη. Κι αυτό επιβεβαιώνεται κάθε στιγμή 
αν τον δει κανείς την ώρα που ζωγραφίζει. Η ένταση του βλέμματος, η 
πίεση του πινέλου στον μουσαμά, το χάσιμο της ύπαρξής του μέσα στον 
κόσμο που δημιουργεί, η αυξομείωση του ρυθμού,  οι στοχαστικές παύσεις 
που μοιάζουν με περίεργες στίξεις, ο άγρυπνος έλεγχος κάθε πινελιάς και 
ένας έντονος ψυχισμός που αποκαλύπτεται μέσα από  αισθήματα ιερότη-
τας κάνουν τη ζωγραφική πράξη να θυμίζει  μυστηριακή τελετή.

Η συνάντηση της ζωγραφικής του με την πραγματικότητα είναι πάντα 
εκρηκτική. Χωρίς να αλλοιώνει εντελώς την ταυτότητά της, νιώθεις πως 
πάνω της χορεύει ένα βλέμμα που θέλει να την ανυψώσει, να τη φέρει στο 
δικό του κόσμο, να τη φωτίσει με το δικό του φως, με τα χρώματα της 
ψυχής του. Πάντα σκέφτομαι, βλέποντας τα έργα του Γεράσιμου Κοτσο-
λάκου, πως η ζωγραφική του είναι η ουσία του εξπρεσιονισμού στη ζωγρα-
φική. Δεν  βλέπει τα τοπία όπως οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι που θαύμαζαν 
την ηρεμία και τη γλυκύτητα του φωτός του κόσμου, αλλά αισθάνεται σαν 
το φως να του τρυπάει τα σωθικά και τον αμφιβληστροειδή του ματιού 
του. Κι αυτό το βλέπεις στη ζωγραφική του καθώς το φως  δεν στέκεται 
αλλά κινείται με ένταση, χαρακώνοντας  τον μουσαμά.

Ο Γεράσιμος Κοτσολάκος δεν είναι άνθρωπος της αγοράς, όμως, παράλ-
ληλα  με το «ένδον σκάπτε», βρίσκει τον τρόπο να συνομιλεί πνευματι-
κά με την Ιστορία αλλά και τα σύγχρονα ρεύματα της ζωγραφικής. Κι 
αυτό σε κάνει να σκεφτείς πώς ό,τι κατά καιρούς έχει κερδηθεί από τη 
ζωγραφική μπορεί να συμβαίνει και στην προσωπική περιπέτεια ενός καλ-
λιτέχνη που είναι κάπως απομονωμένος.

Η ζωγραφική τον περιβάλλει 

Λάκης Παπαστάθης
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Ο Κοτσολάκος ζωγραφίζει τα πρόσωπα που αγαπάει. Εκείνα ανεβαίνουν 
τα πολλά σκαλιά μέχρι τη σοφίτα του στην οδό Παγγαίου και κάθονται 
στην παλιά σιδερένια καρέκλα, που είναι στημένη δύο μέτρα μπροστά από 
το καβαλέτο. 

Είχα την τύχη να δω πολλά έργα του από διάφορες εποχές. Πορτρέτα των 
γονιών του, των συγγενών του, των γειτόνων του, του κοριτσιού που αγά-
πησε –σε αλλεπάλληλες εκδοχές–, πορτρέτα παλαιών μοντέλων της Σχο-
λής Καλών Τεχνών που τον επισκέπτονται για να ποζάρουν, πορτρέτα 
φίλων και πορτρέτα κάποιων συλλεκτών που ζωγραφίζονται πάντα με 
κέφι και με διάθεση βαθιάς ανθρώπινης επικοινωνίας, χωρίς ποτέ όμως ο 
Γεράσιμος Κοτσολάκος να υποχωρεί στις βασικές αρχές της τέχνης του. 

Τις αυτοπροσωπογραφίες του από τα σπουδαστικά χρόνια μέχρι σήμερα, 
αν τις δεις πλάι πλάι, νιώθεις πως ακούς μελαγχολική προκλασική μουσι-
κή καθώς βλέπεις τη μεταμόρφωση του προσώπου μέσα στο χρόνο. Κάποιες 
από αυτές είναι σαν σχόλιο της ζωής του, όπως η αριστουργηματική ασπρό-
μαυρη εικόνα του την ημέρα που πέθανε ο παππούς.

Στα τερατικά παραμορφωμένα γυμνά του, που είναι ζωγραφισμένα σε 
μεγάλες διαστάσεις, νιώθεις την άγρια ένταση που είναι στα όρια του ερω-
τισμού και του τρόμου, του εφιάλτη. Γυναικεία κορμιά, δομικά ζωγραφι-
σμένα, με μεγεθυμένο το στόμα και τα μάτια. Αισθάνεσαι πως οι γυναίκες 
αυτές σε κοιτούν απειλητικά.

Πάντα με συγκινούσαν οι μικρές νεκρές φύσεις με αντικείμενα που βρί-
σκονται στο δωμάτιό του. Το κρεβάτι με τις κουβέρτες ανακατεμένες και 
το τσαλακωμένο μαξιλάρι κάτω από το ανοιχτό παράθυρο, τα μαχαιροπί-
ρουνα που είναι ακουμπισμένα δίπλα στο πιάτο με τα φρούτα που έφερε 
η μητέρα, η κανάτα με το νερό, η πάνινη πολυθρόνα που καθόταν ο πατέ-
ρας, το πρόχειρο ανθοδοχείο με τα λουλούδια, το μπρίκι που ψήνει τον 
καφέ του, τα μικρά ποτήρια και τα πήλινα βάζα, οι όψεις του ατελιέ με τα 
τελάρα στοιβαγμένα. Όλα αυτά αποτελούν ένα είδος ζωγραφικής κατα-
γραφής της ζωής του. Παρόλο που ο ίδιος δεν φαίνεται, σου δημιουργείται 
η εντύπωση πως κάπου υπάρχει, πως  τα ακουμπάει, τα μετακινεί, τα 
βλέπει.

Τα τοπία του Περιστερίου είναι ζωγραφισμένα πίσω από τα παράθυρα του 
ατελιέ του. Ο Γεράσιμος Κοτσολάκος δεν βγαίνει στον δρόμο για να ζω-
γραφίσει επιλέγοντας τοπία. Η γωνία σκόπευσης είναι πάντα μέσα από 
το δωμάτιό του. Ζωγραφίζει ό,τι τον περιβάλλει και ό,τι μπορεί να δει από 
τα ανοίγματα των παραθύρων ή της μπαλκονόπορτας. Σε κάποιες ζωγρα-
φιές μάλιστα φαίνεται σε πρώτο πλάνο το κούφωμα του παραθύρου ή το 
κάγκελο του μπαλκονιού του. Κάποιοι ίσως σκεφτούν πως αυτό περιορίζει 

κάπως τη θεματική του, όμως  έτσι που  βλέπει ο Κοτσολάκος το τοπίο 
γύρω του, αυτό γίνεται  ανεξάντλητο. Το παρακολουθεί πρωί μεσημέρι και 
βράδυ, πότε εστιάζει σε λεπτομέρειες, πότε ζωγραφίζει το ίδιο τοπίο με 
διαφορετικό φως, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Κάποιες φορές, με 
τολμηρή αφαίρεση,  τα σπίτια γύρω του είναι αφηρημένα σχήματα που 
πλέουν στον δυνατό μεσημεριάτικο ήλιο ή σε ένα μυστηριακό σκοτάδι.

Το χωριό που επισκέπτεται συχνά ο Κοτσολάκος φέρει  το ποιητικό όνομα 
Κόκκινα Λουριά. Μέσα από την οικογενειακή κατοικία και πάλι, βλέπει 
τα αγροτικά σπίτια τριγύρω και το απέναντι βουνό, με το οποίο λες και 
έχει δημιουργήσει προσωπική σχέση. Με εμμονή στο ίδιο τοπίο  παρακο-
λουθεί τις αλλαγές του φωτισμού και δεν διστάζει να ξενυχτήσει μαζί του 
βλέποντας το να ροδίζει τα ξημερώματα. Πολύ αισθαντικές ζωγραφιές.

Ο Γεράσιμος Κοτσολάκος, αριστούχος της Αρχιτεκτονικής και σπουδαστής 
της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, περνάει τώρα στη φάση της ωρι-
μότητάς του. Έχει ήδη δημιουργήσει της «τέχνης του την περιοχή» με 
διακριτά τα μοτίβα της ζωγραφικής του. Αν τον παρατηρήσει κανείς την 
ώρα που ζωγραφίζει θα δει, έκπληκτος, πως σκουπίζει τις μπογιές από το 
πινέλο πάνω στο στήθος του, πάνω στα ρούχα που φοράει! Ίσως θέλει έτσι 
να πει πως αυτό που δημιουργείται στο τελάρο βρίσκεται εντός του.

Θέα από το παράθυρο
λάδι σε μουσαμά, 24 x 30
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Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του καλοκαιριού του 2017. Ήταν Κυριακή και 
πρωί-πρωί δέχτηκα στο ατελιέ την επίσκεψη του φίλου μου. Πριν από 
λίγες μέρες είχαμε συμφωνήσει πως αυτό το πρωί θα αρχίζαμε το πορτρέ-
το του. Όμως δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να ξυπνήσω γιατί το βράδυ, του 
Σαββάτου, με μία καλή παρέα φίλων από το Περιστέρι πήγαμε σε μία 
ταβέρνα και τα ήπιαμε. Σχεδόν μεθύσαμε. Παρασύρθηκα κι εγώ. Όταν 
τελικά τον άκουσα να χτυπάει και του άνοιξα, ντύθηκα βιαστικά και  τέ-
ντωνα τα μάτια μου παίρνοντας βαθιές ανάσες για να ξυπνήσω. Μόλις ο 
φίλος ανέβηκε τις σκάλες και με είδε, έβγαλε το κινητό και μου είπε: «Στά-
σου να σου βγάλω μία φωτογραφία, πρώτη φορά σε βλέπω αγουροξυπνη-
μένο, παράξενος μου φαίνεσαι, μοιάζεις με το βοσκό του Οιδίποδα όπως 
τον είδα σε μία παράσταση στο θέατρο!» 

Πάτησε το κουμπί τρεις φορές και μετά μου έδειξε τις φωτογραφίες. Από 
εκείνη τη μέρα ο βοσκός του Οιδίποδα τριγύριζε στο μυαλό μου. Γνώριζα 
από το σχολείο πώς αυτός ο γελαδάρης βρήκε τον Οιδίποδα βρέφος πε-
ταμένο στον Κιθαιρώνα με τρυπημένους τους αστραγάλους και με χαλκά-
δες περασμένους από τις τρύπες που του έδεναν τα πόδια. Το λυπήθηκε 
το παιδί, το διέσωσε και το πήγε στη βασίλισσα της Κορίνθου η οποία το 
μεγάλωσε σαν δικό της. Η συνέχεια είναι γνωστή από την τραγωδία.

Ζωγράφισα τον βοσκό του Οιδίποδα βλέποντας το πρόσωπό μου, πρωϊνό 
και αγριεμένο,  σ’ αυτή την φωτογραφία που μου έβγαλε ο φίλος. Πότε  
έβλεπα και πότε φανταζόμουν πώς μπορούσε να είναι αυτός ο άνθρωπος.  
Το πορτρέτο ήθελα να  έχει αδρότητα, ένταση και ανθρωπιά. Μαζί και με 
το μυστήριο που λες και βγαίνει από το βάθος των μεγεθυμένων ματιών. 
Αυτά που είδαν τα μάτια του, στο τέλος θα αποκαλύψουν την αλήθεια και 
ο Οιδίποδας θα μάθει απ’ αυτόν ποιος στ’ αλήθεια είναι.

Ο βοσκός λοιπόν με τα μεγάλα μάτια σώζει τον Οιδίποδα για να επαλη-
θευτεί η προφητεία που έλεγε πως θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα 
παντρευτεί τη μάνα του. Ο κτηνοτρόφος του Κιθαιρώνα σαν να έχει τον 
δικό του ρόλο στην εκτέλεση των θεϊκών αποφάσεων.

Ο βοσκός του Οιδίποδα

Γεράσιμος Κοτσολάκος
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1
Ο βοσκός του Οιδίποδα  
λάδι σε μουσαμά
40 x 30
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Ο Γεράσιμος Κοτσολάκος, εδώ και χρόνια, παραμένει συνεπής στο αρχικό 
του όραμα.  Να αναλύει σε βάθος τον κόσμο που τον περιβάλλει, ανανεώ-
νοντας με μέτρο, την καλά δομημένη εικαστική του γλώσσα χωρίς να τη 
«λερώνει» με διακοσμητικά δάνεια από τρέχουσες μόδες. Το σύμπαν του 
Γεράσιμου δεν επεκτείνεται, είναι κλειστό και αυτάρκες, αναζωογονείται 
και δονείται μέσα από πεισματικά επαναλαμβανόμενες ασκήσεις ισορρο-
πίας. Η επίμονη επανάληψη του ιδίου θέματος, με βασικό κίνητρο τον 
πυρετό της αρχικής συγκίνησης, φανερώνει την αγωνία του να δώσει ένα 
νόημα στη ρευστότητα μιας «πραγματικότητας» που συνεχώς αλλάζει 
και πάντα μένει η ίδια. Λιτός και δωρικός, ελεγχόμενα χειρονομιακός, με 
μια  προσωπική χρήση του μαύρου, σκαλίζει με δύναμη τη φόρμα μέχρι να 
τη ματώσει.

Οι φαινομενικά ακατέργαστες εικόνες του αναγκάζουν το βλέμμα, ξεπερ-
νώντας το αρχικό του ξάφνιασμα, να παρακολουθήσει τις σταδιακά απο-
καλυπτόμενες πολλαπλές αναγνώσεις της ζωγραφικής του. Πιστεύω πως 
η δουλειά του Γεράσιμου Κοτσολάκου αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση, 
για τα ελληνικά δεδομένα, εξπρεσσιονιστικής «εκτόνωσης».

Σκαλίζει με δύναμη τη φόρμα μέχρι να τη ματώσει

Θανάσης Μακρής
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2
Του Θανάση Μακρή: Ο ζωγράφος Γεράσιμος Κοτσολάκος  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

3
Ο ζωγράφος Θανάσης Μακρής   
λάδι σε μουσαμά
20 x 24
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Τα πιο πολλά πορτρέτα είναι των φίλων μου. Σαν όλοι τους να αποτελούν 
τη μεγάλη τοιχογραφία της ζωής μου. Με τους περισσότερους από αυτούς  
γνωριστήκαμε στο ατελιέ την ώρα που πόζαραν για το πορτρέτο τους. Η 
αρχική γνωριμία μέσα από την πράξη της ζωγραφικής, μέσα από την έντα-
ση και τη μεγάλη ενεργοποίηση του βλέμματός μου, αποκτούσε στέρεες 
βάσεις που θα στήριζαν την κατοπινή φιλία.  Το αστείο είναι πως συχνά 
τους φαντάζομαι με τον τρόπο που τους έχω ζωγραφίσει και όχι όπως τους 
βλέπω με τα μάτια μου.

Γ. Κ.

Φίλοι

 

4
Η  Έφη   
λάδι σε μουσαμά
40 x 30
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5
Γιώργος Αγγέλου  
λάδι σε μουσαμά
50 x 40

6
Ζευγάρι Γερμανών   
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

7
Η Χρύσα  
λάδι σε μουσαμά
60 x 40

8
Η Χριστίνα 

λάδι σε μουσαμά
45 x 35
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9
Η Μαρία  
λάδι σε μουσαμά
30 x 24

10
Παυλίνα  
λάδι σε μουσαμά
70 x 60

11
Θανάσης Μακρής  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35
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12
Ο Λεωνίδας Λεωνίδου  
λάδι σε μουσαμά
40 x 30

13
Ραλλού   
λάδι σε μουσαμά
45 x 40

14
Ανδρική μορφή με καπέλο  
λάδι σε μουσαμά
30 x 20

15
Επισκέπτης με σκούφο   
λάδι σε μουσαμά
40 x 30
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16
Ο Λάκης Παπαστάθης όταν γύριζε τον Καιρό των Ελλήνων   
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

17
Πορτρέτο με ένταση  
στα μάτια  
λάδι σε μουσαμά
24 x 18
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Η καταστροφή της εικόνας χαρακτήρισε ένα μέρος της μοντέρνας ζωγρα-
φικής του εικοστού αιώνα. Οι ίδιοι οι ζωγράφοι ήθελαν να φαίνονται τα 
έργα τους σαν να έχουν υποστεί τη βία κάποιας καταστροφής. Στην Πο-
μπηΐα φρόντισαν γι’ αυτό ο Βεζούβιος με την πυρακτωμένη λάβα του και 
οι αιώνες που πέρασαν. Το όνομα μιας διάσημης πόρνης της Πομπηΐας 
ήταν Εύπλοια που σημαίνει καλός πλούς, καλό θαλασσινό ταξίδι. Ήταν 
σαν ευχή στους πελάτες της που ήταν κυρίως έμποροι και ναυτικοί. Μέσα 
από την καταστροφή φαντάζομαι κι’ εγώ να προβάλουν μισοκατεστραμέ-
να τα πρόσωπα των επισκεπτών στα σπίτια του έρωτα. Ζήτησα από τους 
φίλους μου να ποζάρουν. 

Γ. Κ.

Πομπηΐα

18
Πορτρέτο με χρυσό  
λάδι σε μουσαμά
30 x 24

19
Ναυτικός επισκέπτης της Πομπηίας   
λάδι σε μουσαμά
50 x 40
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20
Πρόσωπα μέσα από φθαρμένη τοιχογραφία  
λάδι σε μουσαμά
20 x 20, το καθένα

21
Μορφές μέσα σε παλαιά τοιχογραφία   
λάδι σε μουσαμά
20 x 20, η καθεμία
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24
Μορφή μέσα σε παλαιά τοιχογραφία  
λάδι σε μουσαμά
20 x 20

22
Μορφή μέσα σε παλαιά τοιχογραφία  
λάδι σε μουσαμά
20 x 20

23
Μορφή μέσα σε παλαιά τοιχογραφία   
λάδι σε μουσαμά
20 x 20
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25
Xλωμό χρυσό 
λάδι σε μουσαμά
100 x 100



3938

Κάποιοι ζωγράφοι θεωρούν «ελαφρύ θέμα» για τη ζωγραφική τα λουλού-
δια. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει «ελαφρύ θέμα» στη ζωγραφική…

Γ. Κ.

Λουλούδια

 

27
Ζουμπούλια της Πέμπτης   
λάδι σε μουσαμά
20 x 20

26
Ζουμπούλια της Τρίτης   
λάδι σε μουσαμά
30 x 20
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28
Λουλούδια με χοντρή πινελιά  
λάδι σε μουσαμά
50 x 40

29
Λουλούδια   
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

30
Λουλούδια   
λάδι σε μουσαμά
55 x 45
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31
Ανθοδοχείο στο χωριό  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

32
Άσπρα λουλούδια   
λάδι σε μουσαμά
50 x 40
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Από την ανατολική βεράντα του σπιτιού μου, στο χωριό Κόκκινα Λουριά 
Λακωνίας, βλέπω το απέναντι χωριό, το Προσήλιο.

Πολλές φορές μετά τη βραδινή έξοδο κάθομαι στη βεράντα περιμένοντας 
τις ώρες να περάσουν και όταν φτάσει το πρωί, με βιαστικές κινήσεις, 
προσπαθώ να προφτάσω το τοπίο που φανερώνεται. Μαύρο-μπλε στην 
αρχή, κόκκινο όταν ροδίσει η αυγή, κατακίτρινο  όταν βγαίνει ο ήλιος. Και 
αυτό γίνεται συχνά. Ζωγραφίζω δηλαδή το ίδιο τοπίο, τις ίδιες ώρες, στο 
ίδιο τελάρο, σε διαφορετικές βέβαια ημέρες. Άλλες φορές το τοπίο ζωγρα-
φίζεται τις μεσημεριανές ώρες που το φως δεν αλλάζει τόσο γρήγορα και 
τα πράγματα μοιάζουν να είναι πιο ήπια και βατά σε σχέση με τις πρωινές 
ώρες και έτσι προσφέρεται για ποιο εγκεφαλική σπουδή. Πάντως η ώρα 
που μου ταιριάζει περισσότερο –χωρίς να ξέρω γιατί– είναι το σούρουπο 
που ένα μπλε σκούρο και ένα μαύρο, μαζί με τα κίτρινα φώτα του χωριού, 
με συνεπαίρνει.

Γ. Κ.

 Το τοπίο απέναντι

 

33
Παράθυρο στο χωριό  
λάδι σε μουσαμά
24 x 30
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34
Τοπίο από το παράθυρο  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

36
Προσήλιο Λακωνίας  
λάδι σε μουσαμά
40 x 50

35
Το σπίτι του Δημητράκη στα Κόκκινα Λουριά  
λάδι σε μουσαμά
35 x 45
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38
Προσήλιο, προχωρημένο σούρουπο  
λάδι σε μουσαμά
24 x 30

37
Το σπίτι του Περικλή στα Κόκκινα Λουριά  
λάδι σε μουσαμά
24 x 30
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41
Προσήλιο, ξημέρωμα  
λάδι σε μουσαμά
30 x 40

39
Προσήλιο, μεσημέρι  
λάδι σε μουσαμά
30 x 40

40
Προσήλιο, σούρουπο  
λάδι σε μουσαμά
30 x 40
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42
Ναός Οδηγήτριας (Αφεντικό) Μυστράς  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35
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Κάποιες στιγμές νιώθω πως στο ατελιέ μου ξεκολλάει από τον τελευταίο 
όροφο του σπιτιού μας και πετάει σαν διαστημόπλοιο. Είμαι μόνος μέσα, 
μαζί με το κρεβάτι μου, την καρέκλα, τους πίνακες που ζωγράφισα, την 
κανάτα και το ποτήρι του νερού, τα πινέλα, τα σωληνάρια με τις μπογιές, 
την παλέτα...

Γ. Κ.

Ατελιέ

43
Το ατελιέ  
λάδι σε μουσαμά
100 x 70
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45

Το κουζινάκι του ατελιέ ■ λάδι σε μουσαμά ■ 50 x 40

44

Η πολυθρόνα του πατέρα ■ λάδι σε μουσαμά ■ 50 x 40
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47
Αντικείμενα με κόκκινο φόντο  
λάδι σε μουσαμά
50 x 70

46
Το μπρίκι  
λάδι σε μουσαμά
50 x 40
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Γνώριζα πως ο Νίκος Λύτρας ζωγράφισε πολύ ωραία την Τήνο, ο Παπα-
λουκάς την Αίγινα, ο Μαλέας τη Νάξο. Πήγαιναν επί τόπου και ζωγρά-
φισαν από το φυσικό. Όταν ο φίλος Μάνος Προμπονάς μου έφερε φωτο-
γραφίες από τοπία της Νάξου και άρχισα να τα ζωγραφίζω σκεπτόμουν 
πώς τα έργα μου αυτά με προετοίμαζαν για το πραγματικό ταξίδι στο 
νησί. Ένιωθα ένα είδος νοσταλγίας για τα πραγματικά τοπία και ήθελα να 
τα δω ζωντανά με τα μάτια μου. Ίσως κάποτε το καταφέρω.

Γ. Κ.

Νησιά

 

48
Σαντορίνη 1  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35
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50
Σαντορίνη 2  
λάδι σε μουσαμά
45 x 35

49
Σαντορίνη   
λάδι σε μουσαμά
90 x 120
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52
Γρόττα, Νάξος  
λάδι σε μουσαμά
30 x 40

51
Άγιος Ιωάννης, Κεραμί  
λάδι σε μουσαμά
40 x 50
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54
Εκκλησία στη Νάξο (Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου,Φιλώτι)  
λάδι σε μουσαμά
35 x 45

53
Εκκλησάκι στη Νάξο 

λάδι σε μουσαμά
24 x 3
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55
Νάξος  
λάδι σε μουσαμά
40 x 50
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Όταν πόζαραν οι γονείς μου ένιωθα την απόλυτη ελευθερία. Γνώριζα πως 
στο τέλος,  όπως και να τους ζωγράφιζα, θα είχα την κατανόηση, την ευ-
γνωμοσύνη και τον θαυμασμό τους. Γι’ αυτό ίσως συχνά τολμούσα πιο 
ρηξικέλευθες φόρμες. 

Γ. Κ.

Οι γονείς μου 

 

56
Ο πατέρας στο χωριό  
μολύβι σε χαρτί
39 x 29
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57
Η μητέρα μου  
λάδι σε μουσαμά
50 x 40

58
Ηλέκτρα Κοτσολάκου  
λάδι σε μουσαμά
90 x 40
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61
Η μητέρα μου καθιστή 

μολύβι σε χαρτί
35 x 25

59
Ο πατέρας μου   
ακουαρέλα
30 x 40

60
Ο πατέρας καθιστός
μολύβι σε χαρτί
34 x 25
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62
Ο πατέρας μου
λάδι σε μουσαμά
50 x 40
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64
Αυτοπροσωπογραφία 

μολύβι σε χαρτί
25 x 30

63
Η μητέρα ξαπλωμένη 

μολύβι σε χαρτί
24 x 24
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Παρακολουθώ τη δουλειά του Μάκη Κοτσολάκου γιατί βρίσκω ότι είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια συχνά με τους μαθητές μας συμβαίνει ό,τι και 
με τα παιδιά μας, πρέπει, δηλαδή, συνεχώς να επιβεβαιώνουμε την άποψή 
μας, αν δεν θέλουμε να χάσουμε την επαφή μαζί τους. Αυτό σημαίνει ότι 
όσο μεγαλώνουν σταματά η παιδαγώγηση, η επιτήρηση και ο οποιοσδή-
ποτε έλεγχος, και απομένει η αποδοχή, η συμπάθεια και η φιλική συζήτη-
ση για όλα τα ζητήματα. Όχι μονάχα γιατί η κουβέντα γίνεται «επί ίσοις 
όροις», αλλά γιατί εγώ οφείλω να καταλάβω την διαφορετική άποψη, τη 
δική τους άποψη, ώστε να υπάρξει η ζητούμενη ισότητα.

Ο φίλος μου λοιπόν και συνάδελφος Μ.Κ. έχει κατακτήσει ήδη μια ωρι-
μότητα αξιοθαύμαστη στη δουλειά του, που ορίζει το προσωπικό του στίγ-
μα, άσχετα από το τι πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του και την αξία των 
έργων του.

Ο Γιώργος Μαυροΐδης είναι ένας σπουδαίος Έλληνας καλλιτέχνης, ο οποίος 
υπήρξε και καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. Όμως όταν ο Μ.Κ. μπήκε στη σχο-
λή ο Μαυροΐδης είχε πάρει σύνταξη. Τη σπουδή μας την καθορίζουνε οι 
πνευματικές συγγένειες και οι εκφραστικές μας ανάγκες. Γι΄ αυτό η ουσι-
αστική σπουδή μας γίνεται μελετώντας τα έργα των συναδέλφων μας, 
παλαιότερων αλλά και νεότερών μας ακόμη, από το πρωτότυπο. Σαν ιδιο-
συγκρασία ο Μ.Κ. έτυχε να παρουσιάζει εκλεκτική συγγένεια με ένα 
κομμάτι της δουλειάς του Μαυροΐδη. Κυρίως μιλώ για την υλικότητα και 
την αυτονομία που διατηρεί κάθε πινελιά που βάζει στον μουσαμά. Αυτό 
το έργο του Μαυροΐδη, πολύ σωστά, μελέτησε με προσοχή, ώστε να ξεκα-
θαρίσει πια τον προσωπικό του εικαστικό χώρο. 

Η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική, υποκριτική, ξιπασμένη και κο-
μπλεξική, και ζει με παραλογισμούς και ιδεολογήματα! Στον  χώρο της 
Τέχνης συμπεριφερόμαστε ανάλογα. Παραπαίοντας ανάμεσα στις «ρίζες 
μας και τη νεοτερικότητα», ποτέ κατά τη γνώμη μου δεν αξιολογήθηκε 
σωστά αυτό το λίγο, το μικρής ίσως εμβέλειας, όμως ουσιαστικό έργο που 
δημιουργήσανε σοβαροί  Έλληνες καλλιτέχνες, μιας μικρής χώρας της πε-

Ο Κοτσολάκος και η δομή των πραγμάτων

Χρόνης Μπότσογλου

 

65

Χρόνης ■ μολύβι σε χαρτί ■ 25 x 30
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ριφέρειας της Ευρώπης. Έτσι την ελληνική Τέχνη στην ουσία δεν την 
ξέρουμε και αυτό αφήνει ένα κενό και είναι εύκολο πολλοί, ακόμη και 
προικισμένοι, νέοι καλλιτέχνες να κοπιάρουν το κουστουμάκι που φορέ-
θηκε στην τελευταία Μπιενάλε. Και φυσικά, αντίστοιχα, υπάρχουν κάποιοι 
ημιμορφωμένοι κριτικοί με την ίδια αντίληψη που απορρίπτουν τη σοβα-
ρή σπουδή και εγκωμιάζουν την φανταχτερή κόπια.

Ο Μ.Κ. έχει ορίσει τον προσωπικό του χώρο και εμβαθύνει τις εκφραστι-
κές του δυνατότητες. Κάθε πινελιά είναι ένα δομικό στοιχείο, χρώμα - 
σχέδιο, με το οποίο χτίζει την εικόνα του. Από τη φύση-μοντέλο, μελετά 
τη δομή την οποία με αδρές πινελιές μετουσιώνει σε αίσθηση. Αυτή η αί-
σθηση αναφέρει, χωρίς να περιγράφει, την πηγή-αφετηρία της. Αλλά 
κυρίως αυτή η αίσθησή του τον διαφοροποιεί από τους άλλους και τον 
ορίζει σαν άνθρωπο.

Ο Κοτσολάκος, τελείωσε  Αρχιτεκτονική και καταλαβαίνει πολύ καλά τη 
δομή των πραγμάτων και σ’ αυτήν στηρίζει τη ζωγραφική του. Επιμένω 
στη δομή γιατί με βοηθά να εντοπίσω τον διαφορετικό τρόπο περιγραφής 
από αυτόν του Μαυροΐδη. Μαθητής του Τσαρούχη εκείνος, κατά δική του 
ομολογία, έχει αφετηρία το οπτικό φαινόμενο που ορίζεται ή από το περί-
γραμμα ή από την πλαστική του φωτός και όχι από τη δομή. Η δομή δεν 
έχει να κάνει με την όραση αλλά με την αντίληψη. Έχει να κάνει με την 
κατασκευή, με τον σκελετό,  με τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία των 
πραγμάτων, συστατικά όλα αυτά της μορφής, που δεν ταυτίζεται όμως με 
το οπτικό φαινόμενο. Έτσι ο Μαυροΐδης είναι περισσότερο ζωγραφικός και 
ο Κοτσολάκος περισσότερο χτίστης (όπως χτίστες ήταν οι δημιουργοί των 
ψηφιδωτών της Νέας Μονής της Χίου.)

Ο Μάκης Κοτσολάκος προσπαθεί παλεύοντας τη δομή να τη μετουσιώσει 
στην αίσθηση που του δίνουν τα πράγματα και δημιουργεί έτσι τις αλη-
θινές ωραίες ζωγραφιές του.

66
οικογένεια 

σινική σε χαρτί
24 x 27
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Αδρή πινελιά και ταυτόχρονα ευαίσθητη. Αδρή σύνθεση, χτισμένη έτσι 
ώστε να οδηγεί τον θεατή να διαβάσει το όλον. Η δουλειά του Κοτσολάκου 
ανθρωποκεντρική, ακόμα και όταν απουσιάζει η ανθρώπινη φιγούρα, δι-
ακρίνεται από την επίπονη και επίμονη διάθεση για δημιουργία. Είναι 
φανερή η αγωνία του καλλιτέχνη να θέλει να αποδώσει όχι το φανερό 
αλλά τον δικό του κρυμμένο εαυτό. Αυτή η αγωνία τελικά, που μετουσι-
ώνεται σε εικαστική εικόνα, αναμφίβολα δεν αφήνει αδιάφορο τον θεατή. 
Έχει βαρύτητα η εργασία του, εκεί φαίνεται και η αγωνία... 

Ο καλλιτέχνης πετυχαίνει μέσα από την πυκνή σύνθεση και την χρωμα-
τική γκάμα να αποδώσει συναισθήματα και καταστάσεις τόσο χαράς όσο 
και πόνου-μοναχικότητας. Αντιφατικές έννοιες φαινομενικά. Η πραγμα-
τικότητα όμως είναι ότι ο ίδιος χαίρεται να ζωγραφίζει και αυτό είναι φα-
νερό. Τελικά η όλη του δουλειά δεν είναι για θεατές που ψάχνουν «κάτι 
να πηγαίνει με το σαλόνι», είναι για φιλότεχνους.

Ο κρυμμένος εαυτός 

Γιάννης Γουρζής, Χαράκτης-ζωγράφος
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67
Χαρακτικό 
στο μάθημα 
Γιάννη Γουρζή  
ξυλογραφία 
50 x 35

68
Χαρακτικό   
στο μάθημα   
Γιάννη Γουρζή  
ξυλογραφία
50 x 35
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Όταν γδύνεται και ποζάρει απέναντί μου είναι σαν να φεύγει από την 
πραγματικότητα και να μπαίνει σε έναν χώρο μυστηριώδη. Σαν να κόβε-
ται με το ψαλίδι από τον κανονικό και αναγνωρισμένο χώρο και να στέ-
κεται  απέναντί μου ένας άλλος χώρος που την εμπεριέχει. Μοιάζει με 
χώρο μαγικό που έχει τους δικούς του κανόνες, το δικό του φως, τον δικό 
του ρυθμό, τη δική του αρχιτεκτονική, το δικό του αίσθημα. Πάνω σ’ 
αυτόν το χώρο προβάλλω την ύπαρξή μου, κατοικώ πνευματικά εντός του, 
και ταυτοχρόνως είμαι απέξω και τον βλέπω. Αυτό το κομμάτι χώρου με 
τη γυμνή γυναίκα που θα ζωγραφίσω είναι η περιοχή της δημιουργίας μου. 
Φτιάχνω ένα άλλο σύμπαν. 

Με τον τρόπο που ζωγραφίζω οι γυναίκες δεν είναι όμορφες και θελκτικές, 
είναι σαν όντα της φαντασίας μου. Βλέπω όγκους, φόρμες, εκφράσεις και 
βλέμματα που καθορίζονται από τη φθορά του χρόνου, που αλλοιώνει την 
ύπαρξή τους και κάποιες φορές τις κάνει να μοιάζουν με απελπισμένα 
φαντάσματα. Από όλους τους πίνακές μου αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη 
ένταση είναι τα γυναικεία γυμνά. Αυτό δεν θέλω να προσπαθήσω ξανά να 
το ερμηνεύσω γιατί όποτε το έκανα περισσότερο μπερδεύτηκα παρά κα-
τάλαβα κάτι. Και επιπλέον μου χαλούσε την αυθόρμητη ζωγραφική μου 
διάθεση. Καλύτερα να μην γνωρίζω λοιπόν το πώς και το γιατί.

 Παρά τις εμφανείς διαφοροποιήσεις και αλλαγές, που κάνουν τις γυναίκες 
αγνώριστες, σκέφτομαι συχνά με συμπάθεια και φιλία τις γυναίκες που 
ποζάρισαν μολονότι οι αληθινές γυναίκες για μένα είναι οι ζωγραφισμένες.

Γ. Κ.

 Γυναίκες στο ατελιέ 
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70
Η Γιώτα όπως πάντα  
λάδι σε μουσαμά
75 x 110

69
Το γυμνό που άργησε να ολοκληρωθεί 

λάδι σε μουσαμά
90 x 130
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72
Μικρό γυμνό  
λάδι σε μουσαμά
50 x 60

71
Η Γιώτα γύρισε την πλάτη 

λάδι σε μουσαμά
80 x 140
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73
Μαρία  
λάδι σε μουσαμά
100 x 70

74
Γυμνό     
με κόκκινα χέρια  
λάδι σε μουσαμά
80 x 145
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76
Η Άννα κάθεται  
λάδι σε μουσαμά
30 x 50

75
Η Λίνα ξάπλωσε  
λάδι σε μουσαμά
90 x 140
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Κάποτε ζωγραφίζω τον εαυτό μου σαν να είναι ένας άλλος. Άλλοτε πάλι 
ψάχνω κάτι από την ψυχή μου… άβυσσος. Συχνά έχω το αίσθημα, βλέ-
ποντας τον εαυτό μου στον καθρέφτη, πως ζωγραφίζω για να κρατηθώ 
στη ζωή. Δεν γνωρίζω αν μετά από χρόνια θα με θυμάται κανείς. Ούτε εάν 
μία προσωπογραφία μου θα σημαίνει κάτι για την παρουσία μου στον 
κόσμο. Αν  όμως κάτι  καλό πετύχω στο τελάρο ίσως κάποιους να συγκι-
νήσει η περιπέτεια της ζωγραφικής.

Γ. Κ.

Aυτοπροσωπογραφία

 

77
Γυμνός μπροστά  
στο καβαλέτο  
λάδι σε μουσαμά
80 x 70
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78
Μπροστά 
 στο καβαλέτο 

λάδι σε μουσαμά
100 x 70

79
Αυτοπροσωπογραφία 

λάδι σε μουσαμά
55 x 45
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81
Αυτοπροσωπογραφία 

λάδι σε μουσαμά
30 x 24

82
Ο Μικρός Ήρως, αυτοπροσωπογραφία  
λάδι σε μουσαμά
40 x30

80
Την ημέρα που πέθανε ο παππούς 

λάδι σε μουσαμά
40 x 30
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Γεννήθηκα στις 27 Μαΐου 1966 στο Περιστέρι Αττικής. Πατέρας μου 
ήταν ο Αντώνης Κοτσολάκος που έφυγε από τη ζωή το 2013. Η μητέρα 
μου Ηλέκτρα είναι ευτυχώς μια χαρά, αν και μεγάλης ηλικίας. Εγώ ζω 
τώρα μαζί της. Κάθε μεσημέρι έρχεται και ο αδερφός μου και τρώμε και οι 
τρεις μαζί.

Φοίτησα στο ΙΓ Δημοτικό σχολείο και μετά πήγα στο ΙΑ Γυμνάσιο και 
Λύκειο Περιστερίου. Πάντα στο Περιστέρι, δεν έφυγα ποτέ, εδώ ήταν και 
είναι η μόνιμη κατοικία μου.

Ο πατέρας μου ήταν οικοδόμος και εγώ από μικρό παιδί πήγαινα μαζί του 
στις οικοδομές και βοηθούσα καρφώνοντας πρόκες, καθαρίζοντας ξύλα 
και κάνοντας ό,τι τέλος πάντων μπορούσε να κάνει ένα παιδί. Μου άρεσε 
πάρα πολύ να βλέπω ένα σπίτι να χτίζεται και ίσως γι’ αυτό αποφάσισα 
να σπουδάσω και να γίνω αρχιτέκτονας. Στα δεκαεφτά μου χρόνια πήγα 
στο φροντιστήριο, έδωσα μετά εξετάσεις και πέρασα στην Αρχιτεκτονική 
με την πρώτη. Τελείωσα το 1992. Άργησα λίγο γιατί παράλληλα έκανα 
διάφορες δουλειές ανάμεσα στις οποίες και μπάρμαν σε μπαρ της Σαντο-
ρίνης. Εκεί γνώρισα και τη Μαρία την οποίαν μετά ζωγράφισα πολλές 
φορές.

Αφού τελείωσα την Αρχιτεκτονική πήγα στρατιώτης. Ήταν μία επώδυνη 
κατάσταση για μένα. Έτσι, μετά από πολλά, πήρα το απολυτήριο.

Πολίτης πια, πήγα ξανά τέσσερις μήνες στο φροντιστήριο του Πλάκα και 
έδωσα εξετάσεις στη Σχολή Καλών Τεχνών όπου πέρασα και εκεί με την 
πρώτη. Λόγω του ότι είχα βγάλει την Αρχιτεκτονική κέρδισα και έναν 
χρόνο σπουδών. Δεν σπούδασα δηλαδή πέντε χρόνια, αλλά τέσσερα.

 Όταν ήμουν ακόμη στην Αρχιτεκτονική και έβλεπα στην αυλή του Πο-

Σαν εξομολόγηση

 

λυτεχνείου τους σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών μου άρεσε πολύ 
το στυλ τους, είχε κάποια ιδιαιτερότητα και ομορφιά. Όταν μπήκα κι εγώ 
ήθελα να τους μοιάσω. Πριν περάσω στη Σχολή δεν είχα πολλές γνώσεις 
για τη ζωγραφική και δεν πολυπήγαινα στις εκθέσεις. Είχα όμως έναν 
φίλο που εργαζόταν στην γκαλερί «Ώρα» του Μπαχαριάν και μου έφερ-
νε όλους τους καταλόγους από τις εκθέσεις και εγώ τους μελετούσα. Αν 
δει κανείς σήμερα τον κατάλογο του Σακαγιάν για την ιστορική έκθεση 
που έκανε τότε εκεί, θα διαπιστώσει πως είναι γεμάτος από σημειώσεις και 
παρατηρήσεις δικές μου.

Καθηγητές μου στη Σχολή ήταν ο Μπότσογλου, ο Βαλαβανίδης, ο Χρι-
στάκης και ο Μακρής. Παράλληλα δούλευα και στην ανοικοδόμηση των 
κτιρίων του Μουσείου Φρυσίρα υπό τον αρχιτέκτονα Νίκο Χατζηκυριάκο. 
Ήταν δύσκολη τότε η ζωή για μένα γιατί πήγαινα κουρασμένος στα μα-
θήματα ή δεν πήγαινα καθόλου. Όμως παρόλα αυτά δεν έχασα καμία 
χρονιά στη Σχολή. 

Τώρα θα προσπαθήσω να αφηγηθώ μία ιστορία που έχει ίσως κάποια ιδι-
αίτερη σημασία για τη ζωγραφική μου. Μάρτιος του 1996 και εγώ παίρνω 
το πλοίο και αποβιβάζομαι στην Ύδρα, όπου ως γνωστόν υπήρχε και το 
παράρτημα της Σχολής. Όταν έφτασα σ’ αυτό το σπίτι περίμενα να συ-
ναντήσω και τους άλλους συμμαθητές μου αλλά δεν είδα κανέναν. Ο φύ-
λακας με πληροφόρησε πως η εκδρομή είχε αναβληθεί και πως εγώ κακώς 
έφτασα εκεί, ίσως γιατί δεν έμαθα για την αναβολή. Πράγματι λόγω των 
απουσιών μου δεν είχα ενημερωθεί. Του ζήτησα ωστόσο να μείνω για λίγο 
και ο φύλακας συμφώνησε. Έμεινα εντελώς μόνος και άρχισα να ζωγρα-
φίζω το απέναντι τοπίο με το σπίτι του Κουντουριώτη. Όταν γύρισα και 
έδειξα τη ζωγραφιά μου στον δάσκαλό μου Τάσο Χριστάκη μου είπε πως 
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μοιάζει του Μαυροΐδη! Αυτό με εντυπωσίασε γιατί εγώ είχα μία μακρινή 
μόνον αίσθηση από τη ζωγραφική του και το ότι πράγματι έμοιαζαν τα 
έργα μου με τα δικά του ήταν για μένα ένα άλυτο μυστήριο, ψυχικής ίσως 
συγγένειας, ή μιας παράξενης σύμπτωσης και τυχαιότητας, που οδηγούσε 
το χέρι μου προς τη ζωγραφική του Γιώργου Μαυροΐδη. Με τον καιρό, 
καθώς έβρισκα και εγώ το στίγμα μου στη ζωγραφική και συνέθετα τον 
προσωπικό μου κόσμο, απομακρυνόμουν ολοένα και περισσότερο από το 
έργο του σημαντικού αυτού δασκάλου. Σήμερα το έργο μου είναι εντελώς 
διαφορετικό από το δικό του, αλλά και αν σε κάποια ζωγραφιά μου δω μια 
έντονη πινελιά, που να μου τον θυμίζει, συγκινούμαι και θυμάμαι ξανά 
εκείνα τα χρόνια. Σε αρκετά έργα μου υπάρχει μία έμμεση διακριτική 
συνομιλία, κρυφή πολλές φορές, με μεγάλους ζωγράφους που θαυμάζω και 
αυτό το θεωρώ απολύτως φυσικό, γιατί δεν αλλοιώνει τη ζωγραφική μου 
ταυτότητα, αντιθέτως την πλουτίζει. Στη ζωγραφική όταν βρεις τον εαυ-
τό σου δεν φοβάσαι τίποτα.

Με ρωτούν συχνά πώς νιώθω τώρα όταν ζωγραφίζω. Δεν είναι εύκολη η 
απάντηση. Κάθε ζωγράφος, εκείνη την ώρα που ζωγραφίζει, δεν παρατη-
ρεί τον εαυτό του γιατί είναι δοσμένος στο έργο που έχει μπροστά του. Εκ 
των υστέρων, καμιά φορά, μπορεί να θυμηθεί τί τον οδήγησε στην ολο-
κλήρωση της ζωγραφιάς, τί σκεφτόταν, πώς έδωσε λύσεις στα πολλά και 
κάθε είδους προβλήματα που αντιμετώπισε. Εγώ δεν θέλω να είμαι θεω-
ρητικός μελετητής του εαυτού μου. Προτιμώ να τον εμπιστεύομαι και να 
περιμένω να με οδηγήσει. Αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές και 
τότε το μέσα μου είναι ενεργό, κινητοποιημένο και νιώθω πως γνωρίζει τί 
ακριβώς πρέπει να κάνω, καλύτερα από τις όποιες προγραμματισμένες 

κινήσεις και αποφάσεις που σχετίζονται με το έργο. Μερικές φορές συμ-
βαίνει και το αντίθετο. Νιώθω δηλαδή συμπαγής και δομημένος από την 
αρχή, είμαι αποφασισμένος για το πώς θα ζωγραφίσω και αφήνω τον μέσα 
κόσμο μου να βρίσκεται σε ύπνωση. Το περίεργο είναι πως συχνά τα έργα 
αυτά είναι τα καλύτερα! 

Ο Μόραλης είχε πει κάποτε πως αυτό που κινεί το χέρι του ζωγράφου όταν 
ζωγραφίζει είναι άχραντο μυστήριο. Άχραντο θα πει, το κοίταξα στο Λε-
ξικό, αμόλυντο, αγνό, ιερό. Κάθε ζωγράφος νιώθει αυτό το μυστήριο. 

Γ. Κ.
Καλοκαίρι 2018

Αυτοπροσωπογραφία , λάδι σε μουσαμά, 18 x 24

Την ημέρα της διπλωματικής στην Αρχιτεκτονική
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Ο Γεράσιμος Κοτσολάκος γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1966. Διπλωματούχος Αρχιτεκτο-
νικής Ε.Μ.Π. Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. 
(1996 -1999) ζωγραφική με δάσκαλο τον 
Χρόνη Μπότσογλου και παράλληλα παρακο-
λούθησε μαθήματα χαρακτικής με δάσκαλο 
τον Γιάννη Παπαδάκη και τον Γιάννη Γουρζή. 
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

2002 Αίθουσα Τέχνης Περιτεχνών, Αθήνα
 Αίθουσα Τέχνης Μπιλιέτο, Αθήνα

2005 Αίθουσα Τέχνης Περιτεχνών, Αθήνα

2009 Αίθουσα Τέχνης Περιτεχνών, Αθήνα

2012 Αίθουσα Τέχνης Περιτεχνών, Αθήνα
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