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Στέφανος Δασκαλάκης ξέρει πώς να δημιουργεί κόσμους γιατί είναι
προικισμένος (είναι ολοφάνερη η υπερχειλής παραγωγή του ταλέντου
του) αλλά και γιατί ξέρει να χειρίζεται σύμβολα.

Συγκινεί ο Στέφανος Δασκαλάκης τον θεατή των έργων του όταν βλέπει ανάγλυφη την ικανότητά του σ’ όλα τα εκφραστικά μέσα αφήγησης που υπηρετούνται
από την παραστατική ζωγραφική.
Οι πίνακές του είναι νοτισμένοι με απόσταγμα φιλοσοφίας για την εμπειρία και
από την εμπειρία της καθημερινής ζωής.
Η αφηγηματική δύναμη της εικόνας του μας «ξανασυστήνει» την ευρωπαϊκή εικαστική παράδοση (το λέω με τη συστολή του μη ειδικού) αλλά και την παράδοση
που ο Γιάννης Τσαρούχης συγκινητικά μας γνώρισε (έτσι όπως την κατάλαβα).
Με τη ζωγραφική του Στέφανου Δασκαλάκη πολλές φορές αναρωτιέμαι αν αυτό
που αντιλαμβάνομαι με τα μάτια μου κοιτάζοντας τους πίνακες υπάρχει ακριβώς
με τον ίδιο τρόπο και πέρα απ’ την αντίληψή μου (εκεί που ξέρω ότι υπάρχει ένα
«χάος»), ή αν ο Στέφανος Δασκαλάκης μού δίνει μαζί και μια «ζώνη ασφαλείας»
για να ψηλαφίσω το χάος και να το «απολαύσω», όπως τον γύρο του θανάτου, απ’
τα πανηγύρια που πήγαινα παιδί στην Τρίπολη τον Δεκαπενταύγουστο.
Σωτήρης Φέλιος
Για «Την άλλη Αρκαδία»
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Στέφανος Δασκαλάκης
Ζωγραφική 2013–2021

Η αρχή
Πριν προσεγγίσει κανείς τη ζωγραφική του Στέφανου Δασκαλάκη μετά το 2014,
δηλαδή στο διάστημα που μεσολαβεί από την έκθεσή του Άνθρωποι στο Μουσείο
Μπενάκη έως το 2021, θα έπρεπε να κάνει μια σύντομη περιήγηση στην εξέλιξη
της ζωγραφικής του με αφετηρία τη δεκαετία του 1980.
Με τις αποκαλυπτικές αρχικές του συνθέσεις που τοποθετούνται σε ηθελημένα απροσδιόριστους εσωτερικούς χώρους, με τα σακιά της ζάχαρης, καθώς και
με τις απαιτητικές για τους ζωγράφους όλων των εποχών, ολόλευκες συνθέσεις
(1982-1983), διακρίνεται άμεσα για τη ζωγραφική του δεινότητα και ευφυΐα, τη
δύναμη μιας άφοβης πινελιάς, την αντιμετώπιση της μονοχρωμίας και κυρίως τις
ανάσες που δίνει στον χώρο1. Διακρίνονται ακόμη επιρροές από τον Γιάννη Μόραλη ‒που, χωρίς να είναι δάσκαλός του στη Σχολή Καλών Τεχνών, τον οδήγησε σε
μονοπάτια της καθαρής ζωγραφικής τα οποία ήταν πρόθυμος να ακολουθήσει‒,
σε μια μικρή ενότητα με τραπέζια του 19862, αλλά, πιστεύω, και στον χειρισμό του
γυμνού σώματος. Προσωπικά δεν διακρίνω στα έργα αυτής της περιόδου σημαντικές επιρροές από τον Γιώργο Μαυροΐδη, στο εργαστήριο του οποίου ανήκε.
Τα αλλεπάλληλα διαστήματα παραμονής του στο Παρίσι τις δεκαετίες του 1980
και του 19903 διαμόρφωσαν οριστικά αυτή την ιδιαίτερη γραφή του. Στον κύκλο
1
2
3

Κυρίως στα έργα Σακί με πεσμένη καρέκλα, Λευκή καρέκλα με σακί (1982), Τραπέζι (1983).
Βλ. τα έργα Σύνθεση (1986), Σύνθεση με τραπέζι και πανί (1986), Σύνθεση με πράσινο τσίγκινο κουτί (1986),
Σύνθεση (1987).
Βλ. αναλυτικό βιογραφικό στον κατάλογο Στέφανος Δασκαλάκης. Άνθρωποι, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2014,
σ. 241-244.

των σπουδαστών του Leonardo Cremonini, συγκροτείται τότε ένας πυρήνας δημιουργών της νέας ελληνικής παραστατικής ζωγραφικής. Ένας δεύτερος έχει ήδη
δημιουργηθεί στην Ελλάδα και τον αποτελούν επίσης ζωγράφοι της παραστατικής εικονογραφίας. Σήμερα όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες βρίσκονται πλέον στην
ωριμότητά τους, και η παρουσία, η εξέλιξη και το ιδιαίτερο πείσμα τους έχουν
χτίσει σταδιακά έναν μεγάλο κύκλο ενδιαφέροντος, έχουν αναπτύξει ένα ισχυρό
πλέγμα συλλεκτών προσανατολισμένων στη σύγχρονη παραστατική ζωγραφική
‒ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζει η περίπτωση του Σωτήρη Φέλιου‒ και κυρίως έχουν ενσωματώσει αυτήν τη νέα προσέγγιση στο ελληνικό καλλιτεχνικό
περιβάλλον χάρη στην ποιότητα της δουλειάς τους, τη συνέχεια και τη συνέπειά
της, και ιδιαίτερα χάρη σε αυτήν την επιμονή, ή και εμμονή επαναξιολόγησης και
επαναδιαπραγμάτευσης της ζωγραφικής που, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους,
έδωσε και δίνει τη δική της χροιά και οπτική στα πράγματα της ελληνικής τέχνης.
Οι ζωγράφοι της αναπαράστασης επέμειναν και ο χρόνος τούς έδωσε όλα τα
εχέγγυα. Με το σημερινό παγκόσμιο ανανεωμένο ενδιαφέρον για την παραστατική ζωγραφική, η πορεία που χάραξαν αυτοί οι Έλληνες ζωγράφοι απλώς επιβεβαιώνει και ενισχύει τις πρωταρχικές τους επιλογές.
Οι πρώτες, ιδιαίτερες συνθέσεις του Στέφανου Δασκαλάκη, με τα σκοτεινά, έντεχνα εγκαταλελειμμένα εσωτερικά του εργαστηρίου4, με τα πεταμένα φρούτα και
αντικείμενα, τις αναποδογυρισμένες καρέκλες, τα άτακτα στοιβαγμένα ρούχα ή
χαλιά, δημιούργησαν εικόνες μεγάλης δύναμης και μιας ιδιαίτερα ποιητικής ατμόσφαιρας. Τα εγκαταλελειμμένα αντικείμενα αυτών των πρώτων συνθέσεων λειτουργούν ως αποτυπώματα ανθρώπων που έχουν μόλις φύγει. Εδώ φάνηκε η
μεγάλη ικανότητα του Δασκαλάκη στον μαγικό χειρισμό του χώρου, στο χτίσιμο
της ζωγραφικής αίσθησης, στην αφαιρετική διαδικασία απόδοσης των αντικειμένων, στη σοφή και γεμάτη παλμό μεταχείριση του χρώματος, άλλοτε ήσυχου και
συμπληρωματικού, άλλοτε εύστοχου και δραματικού, όπως το μεγαλειώδες χαλί
στο Εσωτερικό του 1990 της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη. Η καρδιά της δεκαετίας του 1990 ανήκε ήδη στον Δασκαλάκη, η αποδοχή ήταν άμεση και καθολική,
συλλέκτες στήριξαν συλλογές πάνω στα έργα του, ενώ το κοινό τον αναγνώρισε
και τον αγκάλιασε αυθόρμητα. Οι ατομικές του εκθέσεις ελάχιστες ‒ κάτι που
ανάγεται πιθανότατα σε μια προσωπική επιλογή του.
Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 εμφανίζεται και αρχίζει να κυριαρχεί στη ζωγραφική του Δασκαλάκη η ανθρώπινη μορφή. Γυναίκες κυρίως, πάντα ζωγραφι4

Οι ενότητες Εσωτερικά, Ατελιέ και οι πολλές Νεκρές φύσεις της περιόδου 1991-1995.

10

11

σμένες εκ του φυσικού, φιγούρες της καθημερινότητας, άλλοτε κουρασμένες,
άλλοτε προβληματισμένες, με βλέμμα καθαρό αλλά επίμονο, που δεν στρέφεται
ποτέ προς τον θεατή, πάντα τον προσπερνά, πάντα ανήκει σε ένα άλλο περιβάλλον. Ο Δασκαλάκης, ζωγραφίζοντας τα γυναικεία μοντέλα του, ανακαλύπτει στη
μεγάλη διάρκεια της ζωγραφικής διαδικασίας και της σχέσης που αναμφίβολα
δημιουργείται με το μοντέλο, στοιχεία και ποιότητες που μόνο ο ίδιος διακρίνει
και τα εξωτερικεύει με έναν τρόπο που ξαφνιάζει και το ίδιο το μοντέλο, διαπιστώνοντας ότι ο ζωγράφος έχει αποκαλύψει την «ηρωίδα» που βρίσκεται κρυμμένη μέσα της.

Η Ιωάννα κρατώντας τσάντα
2004
(σ. 19)

Λεωνίδας
2010
(σ. 33)

Ο Δασκαλάκης δεν αναζητά μια ιδεατή ομορφιά, δεν δημιουργεί εντυπώσεις
«ωραίου». Με το πινέλο σκάβει, προσθέτοντας ολοένα στα πρόσωπα στοιχεία που
εκείνος διακρίνει, που εκείνος έχει επιλέξει να προβάλει και, συχνά, να φωτίσει.
Εδώ ανήκουν οι θαυμάσιες μορφές της
Μυρτώς, της Ναταλίας, της Ιωάννας, της
Ελένης, πάνω σε αυτοσχέδιες βάσεις ‒
μεταχειρισμένες ξύλινες παλέτες που λειτουργούν ως αναπάντεχα βάθρα‒, αλλά
και αρκετές συνθέσεις πάνω στο εξαιρετικά ενδιαφέρον και κάπως αλλοπρόσαλλο
πρόσωπο του Λεωνίδα. Η περίοδος αυτή
ολοκληρώνεται κατά κάποιο τρόπο με τα
έργα που έγιναν στο διάστημα 2007-2013,
όταν ο Δασκαλάκης «χτίζει» κυριολεκτικά
τα πρόσωπα των μορφών, προσθέτει δηλαδή αλλεπάλληλα παχιά στρώματα χρώματος, δημιουργώντας έξεργες υφές που
δέχονται διαφορετικά το φως από την κάθε
οπτική γωνία, γίνονται κατά κάποιο τρόπο
ανάγλυφες. Παρατηρώντας το αποτέλεσμα
αυτό από πολύ κοντά, ο θεατής διακρίνει,
όχι εύκολα, κομμάτια του κόσμου του Δασκαλάκη, ο οποίος τον προτρέπει να εμβαθύνει κατά το δοκούν.

Η έκθεση
Τα έργα που παρουσιάζονται στον εκθεσιακό χώρο 16 Φωκίωνος Νέγρη έχουν
δημιουργηθεί την τελευταία περίοδο, μετά την αναδρομική έκθεση στο Μουσείο
Μπενάκη το 2013 και έως το 2021, ανήκουν σε διάφορες συλλογές μουσείων,
ιδρυμάτων και ιδιωτών και δεν έχουν εκτεθεί έως σήμερα.
Παρατηρεί κανείς εύκολα μια στροφή του Στέφανου Δασκαλάκη σε νέες επιλογές και διαφορετικές προσεγγίσεις σε σχέση και με τη θεματολογία του και
με τον τρόπο γραφής του. Φυσικά παραμένουν οι μεγάλες διαστάσεις κυρίως,
καθώς και η προτίμηση για θέματα σε εσωτερικά, στοιχεία ήδη γνωστά στη ζωγραφική του.
Τώρα όμως η οπτική του κάπως αλλάζει και επιπλέον ο ίδιος διαφοροποιεί τις
προτεραιότητές του. Δύο είναι οι αλλαγές που παρατηρούνται. Πρώτον, έρχεται
σε μια αναμέτρηση ωριμότητας με το κυριολεκτικά άπλετο, φυσικό φως. Μέχρι
πρόσφατα το φως στις συνθέσεις του ήταν τεχνητό και απόλυτα ελεγχόμενο.
Δεύτερον, επιλέγει μια «επιστροφή στον χώρο», στρέφεται δηλαδή στην απεικόνιση του εσωτερικού του εργαστηρίου της οδού Ρεμούνδου και το απεικονίζει
για πρώτη φορά. Βεβαίως, έως τώρα όλες οι δουλειές του Δασκαλάκη έχουν
δημιουργηθεί αυστηρά μέσα στα διάφορα εργαστήρια στο Παρίσι και την Αθήνα,
όμως ποτέ μέχρι τώρα ο χώρος αυτός δεν είχε προσδιοριστεί. Ουσιαστικά υπήρχε, χωρίς να ταυτοποιείται, λειτουργούσε χωρίς να εμφανίζεται, ήταν το απροσδιόριστο πλαίσιο για τις πρώτες του σπουδαίες νεκρές φύσεις της δεκαετίας του
1990, αλλά και για τις ολόσωμες μνημειακές μορφές γυναικών κυρίως, της περιόδου 2000-2013. Ιδίως στα έργα αυτά, το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν στη
στάση, το βλέμμα, σε αυτή την επιλεγμένη μοναξιά, στην αμηχανία των μοντέλων
που τόσο διορατικά αντιλαμβανόταν ο ζωγράφος και μπορούσε να εξωτερικεύσει, δημιουργώντας μορφές σε ένα επίπεδο σεμνών συμβόλων.
Τώρα ο ζωγράφος εστιάζει στον χώρο και παράλληλα, μέσα σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο, αντιμετωπίζει την ανθρώπινη μορφή. Εδώ παίζει πλέον ρόλο
το φυσικό φως, είναι κάτι που ο ίδιος αντιμετωπίζει σαν για πρώτη φορά, είναι
η πρώτη φορά που το φως κυριολεκτικά διαμορφώνει τις ανατάσεις του πίνακα.
Το απολύτως ελεγχόμενο τεχνητό φως των πρώτων συνθέσεων έχει αντικαταστήσει το φυσικό φως της ημέρας που εισχωρεί ανεμπόδιστο και μεταμορφώνει
τα πάντα. Παρατηρούμε ήδη κάποιες πρώτες προσεγγίσεις στην περιγραφή του
χώρου του εργαστηρίου, σε συνθέσεις του 2008 και του 2011 στον κατάλογο

12

13

της έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη5, κάτι που γίνεται περισσότερο συστηματικά
από το 2014 και έπειτα.
Τα τρία έργα της έκθεσης από ιδιωτικές συλλογές και με κοινό τίτλο Εσωτερικό, που
χρονολογούνται το ένα το 2013 και τα άλλα δύο το 2021, κυριολεκτικά αποδίδουν
τον χώρο του εργαστηρίου, κενό και από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το φως
ανοίγει τους χρωματικούς τόνους, διαφοροποιεί τις επιφάνειες, δημιουργεί αντανακλάσεις, πλάθει προοπτικές. Στοιχεία γνωστά, όπως οι χαρακτηριστικές καρέκλες που έχουν πλαισιώσει τις πληθωρικές μορφές του παρελθόντος, βρίσκονται
στη θέση τους, αλλά πλέον λειτουργούν ως στοιχεία της σύνθεσης, όχι ως απλά
πλαίσια. Το εργαστήριο παρουσιάζεται σε όλη του την αλλοπρόσαλλη καθημερινή
ακαταστασία, δεν διακρίνεται κάποια προσπάθεια στησίματος των αντικειμένων,
ακόμα κι αν αυτή έχει προϋπάρξει. Τα επίπεδα εναλλάσσονται, οι οπτικές διαφοροποιούνται κάθε φορά, χωρίς να είναι ποτέ συμβατικές. Ο χώρος αναπνέει, η ανθρώπινη
παρουσία, χωρίς να υπάρχει, ανιχνεύεται,
το χρώμα επαναπροσδιορίζεται.
Ακόμα και η πινελιά έχει σιγά σιγά αλλάξει.
Σε σχέση με την περισσότερο λεπτομερειακή πινελιά των αρχών της δεκαετίας του
Εσωτερικό
2000, αλλά και την μπαρόκ ανάγλυφη χει2021
(σ. 38-39)
ρονομία των έργων της περιόδου 200720136, ο Δασκαλάκης αφήνεται πλέον σε
μια πινελιά πιο ελεύθερη, το ίδιο προσεκτική βέβαια, αλλά πιο συνοπτικά ανεπτυγμένη. Δείχνει να τον ενδιαφέρει η γενικότερη εντύπωση κάθε χρωματικής ενότητας, η αντίδρασή της στο φως και η διαφοροποίησή της. Έτσι δημιουργούνται λίμνες χρώματος στα πατώματα, στις κόγχες, στις σκιές, στις επιφάνειες των τοίχων,
που αποκτούν διαφορετικές υφές. Το εργαστήρι, πάντα ο δικός του προσωπικός
χώρος, ανοίγεται τώρα διάπλατα στο φως και στον θεατή.
Παράλληλα, στον χώρο αυτό προστίθενται οι μορφές. Γυναικείες μορφές, οι περισσότερες στη γνωστή στάση του σώματος που προτιμάει ο ζωγράφος, στραμμένες
προς τα αριστερά, με την έκφραση εκείνη που εξωτερικεύει, όχι με μια εσωτερικότητα, που έχει σίγουρα παρακινήσει τον ζωγράφο, και σίγουρα όχι με μια επιθυμία

ωραιοποίησης ή ματαιότητας: Κατά βάθος
είμαι ζήτημα φωτός…, 2015 του Ιδρύματος
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Εσωτερικό με
φιγούρα, 2018, ιδιωτικής συλλογής και Χωρίς τίτλο (Εσωτερικό με φιγούρα), 2021 της
Τράπεζας της Ελλάδος. Ακόμα και οι τίτλοι
των έργων εμπεριέχουν αυτά τα δύο νέα
στοιχεία: το φως και το εργαστήριο. Στον ίδιο
με πριν ανοιχτό στο φως και γεμάτο γωνίες
και προοπτικές χώρο, οι γυναίκες τοποθεΚατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός...
2015
τούνται, αναμετρώνται και τελικά ενσωμα(σ. 35)
τώνονται και αποκαλύπτονται ως ενδιαφέρουσες, αν και μοναχικές παρουσίες, ως οι
ανάσες του κενού εργαστηρίου μέσα στο οποίο οι ίδιες αναπνέουν, όσο ο ζωγράφος βρίσκεται απέναντί τους. Σε άλλες παραλλαγές της ίδιας θεματικής, αλλά με
περισσότερη στόχευση στις μορφές και όχι στην ένθεσή τους μέσα στον χώρο του
εργαστηρίου, ζωγραφίζονται εικόνες κοριτσιών, όχι όμως με στοιχεία που να τον
καθορίζουν. Φυσικά ο Δασκαλάκης δεν εγκαταλείπει τη στοχαστική, προσεκτική
και γεμάτη επιφυλάξεις προσέγγιση των προσώπων, όμως παντού διακρίνεται μια
μεγαλύτερη αισιοδοξία, η υιοθέτηση μιας πιο ελεύθερης χρωματικής κλίμακας.
Σε όλα τα έργα αυτής της ενότητας, οι πινελιές μοιάζουν περισσότερο ελεύθερες,
τόσο που να αποκτούν μια εξπρεσιονιστική χροιά. Γίνονται σχεδόν βίαιες, απελευθερώνουν υποστρώματα διαφορετικών, απρόσμενων τόνων, πλάθουν ένα φόντο
ζωντανό, παλλόμενο. Αλλά και οι ίδιες οι μορφές αναπνέουν σε αυτή την κλίμακα.
Κυριαρχούν βέβαια ακόμα, αν και δεν είναι τόσο μεγάλες ώστε μόλις ενσωματώνονται στο ελάχιστο φόντο του παρελθόντος, τώρα, αντί να προβάλλουν μέσα από
αυτό το σκοτεινό πλαίσιο, εναρμονίζονται στα φωτεινά, γεμάτα χρώματα, απόλυτα
προσδιορισμένα δωμάτια του εργαστηρίου. Δυνατά, ανάγλυφα χρώματα, δεμένοι
όγκοι, παράξενες προοπτικές στα σώματα, επιμηκύνσεις, στρογγυλέματα, ιδιαίτερες απλοποιήσεις, λάμψεις και παντού, ο αντίκτυπος του φυσικού φωτός απευθείας πάνω στις επιφάνειες των σωμάτων. Η προοπτική δεν είναι πλέον δραματική, οι
μορφές έχουν ενσωματωθεί στον φιλόξενο, χρωματιστό χώρο. Η ποιητική ένταση
έχει μετουσιωθεί σε ποιητική νηνεμία, αυτό αποκαλύπτει τώρα την ήσυχη ωριμότητα του Στέφανου Δασκαλάκη.
Ειρήνη Οράτη

5
6

Σπουδή για εσωτερικό (2008), σ. 203 και Εσωτερικό με πράσινη καρέκλα (2011), σ. 202.
Στη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου τα έργα Ελένη (2007), Άννα (2008), Η Άννα με γάντια (2009), Ναταλία (2009).

14

Ο Στέφανος Δασκαλάκης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, στο Εργαστήριο του Γιώργου Μαυροΐδη (1970-1974). Συνέχισε τις σπουδές του στη Λυών και στο Παρίσι (1978-1981). Αργότερα παρακολούθησε ως ακροατής το Εργαστήριο του
Leonardo Cremonini στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στη Συλλογή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος,
στη Συλλογή του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα
Τεχνών Α.Π.Θ., στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, στο Μουσείο Φρυσίρα, στη Συλλογή Σωτήρη Φέλιου, στη Συλλογή Αντώνη και Άζιας Χατζηιωάννου, στη Συλλογή Θανάση Μιχαηλίδη, καθώς και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές στη Γαλλία, στο
Βέλγιο και στην Ελλάδα. Το 2014 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών
για το σύνολο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας.
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Η Ιωάννα κρατώντας τσάντα
2004
λάδι σε πανί
210 x 130 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Ioanna Holding Purse
2004
oil on canvas
210 x 130 cm
The Sotiris Felios Collection
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Η Μυρτώ με ριγέ φόρεμα
2004
λάδι σε πανί
210 x 130 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Myrto in Striped Dress
2004
oil on canvas
210 x 130 cm
The Sotiris Felios Collection
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Ελένη
2007
λάδι σε πανί
211 x 181 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Eleni
2007
oil on canvas
211 x 181 cm
The Sotiris Felios Collection
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Η Άννα με γάντια
2009
λάδι σε πανί
160 x 140 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Anna with Gloves
2009
oil on canvas
160 x 140 cm
The Sotiris Felios Collection
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Άννα
2008
λάδι σε πανί
110 x 130 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Anna
2008
oil on canvas
110 x 130 cm
The Sotiris Felios Collection
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Ναταλία
2009
λάδι σε πανί
160 x 140 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Natalia
2009
oil on canvas
160 x 140 cm
The Sotiris Felios Collection
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Νεκρή φύση
2008
λάδι σε πανί
50 x 70 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου

Still Life
2008
oil on canvas
50 x 70 cm
The Sotiris Felios Collection
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Λεωνίδας
2010
λάδι σε πανί
55,5 x 64,5 εκ.
Συλλογή Αγγελικής Τσίγκου
και Κωνσταντίνου Μυριάνθη

Leonidas
2010
oil on canvas
55.5 x 64.5 cm
Angeliki Tsigkou and Konstantinos
Myrianthis Collection
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Κατά βάθος είμαι ζήτημα φωτός...
2015
λάδι σε πανί
160 x 140 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος
Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Deep Down I am a Matter of Light…
2015
oil on canvas
160 x 140 cm
Basil & Elise Goulandris
Foundation’s Collection
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Χωρίς τίτλο (Εσωτερικό με φιγούρα)
2021
λάδι σε πανί
160 x 140 εκ.
Αρ. Συλλογής ΤτΕ: 1493
Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης
Τράπεζας της Ελλάδος

Untitled (Interior with Figure)
2021
oil on canvas
160 x 140 cm
BoG Coll. No 1493
Centre for Culture, Research and
Documentation of the Bank of Greece
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Εσωτερικό
2021
λάδι σε πανί
110 x 130 εκ.
Ιδιωτική Συλλογή

Interior
2021
oil on canvas
110 x 130 cm
Private Collection
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Εσωτερικό
2013
λάδι σε πανί
110,3 x 130,1 εκ.
Συλλογή Αγγελικής Τσίγκου και
Κωνσταντίνου Μυριάνθη

Interior
2013
oil on canvas
110.3 x 130.1 cm
Angeliki Tsigkou and Konstantinos
Myrianthis Collection
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Η Άντα με μπλουτζίν
2015
λάδι σε πανί
188 x 166 εκ.
Συλλογή Δάνη Κοτζαϊβάζογλου

Ada in Blue Jeans
2015
oil on canvas
188 x 166 cm
Danis Kotzaivazoglou Collection
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Εσωτερικό με φιγούρα
2018
λάδι σε πανί
160 x 140 εκ.
Συλλογή Σπύρου Μέλλο

Interior with Figure
2018
oil on canvas
160 x 140 cm
Spyros Mello Collection
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Μαρίνα

Η Άντα με γκρι παλτό

2016

2019

λάδι σε πανί

λάδι σε πανί

60 x 80 εκ.

35 x 45 εκ.

Συλλογή Δάνη Κοτζαϊβάζογλου

Συλλογή Flavia Nessi Yazitzoglou

Marina

Ada with Grey Coat

2016

2019

oil on canvas

oil on canvas

60 x 80 cm

35 x 45 cm

Danis Kotzaivazoglou Collection

Flavia Nessi Yazitzoglou Collection
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Άντα

Όλγα με κόκκινο

2014

2018

λάδι σε πανί

λάδι σε πανί

40 x 60 εκ.

30 x 40 εκ.

Ιδιωτική Συλλογή

Συλλογή Λάκη Παπαστάθη

Ada

Olga in Red

2014

2018

oil on canvas

oil on canvas

40 x 60 cm

30 x 40 cm

Private Collection

Lakis Papastathis Collection
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Η Μαριλού στο πάτωμα

Η Μαριλού με μπλε παπούτσια

2019

2021

λάδι σε πανί

λάδι σε πανί

60 x 80 εκ.

60 x 80 εκ.

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Συλλογή Αντώνη και Άζιας Χατζηιωάννου

Marilou on the Floor

Marilou with Blue Shoes

2019

2021

oil on canvas

oil on canvas

60 x 80 cm

60 x 80 cm

Teloglion Foundation of Arts A.U.TH.

Anthony and Asia Hadjioannou Collection
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Κωνσταντίνος Μυριάνθης
2020
λάδι σε πανί
100 x 100 εκ.
Συλλογή Σπύρου Μέλλο

Konstantinos Myrianthis
2020
oil on canvas
100 x 100 cm
Spyros Mello Collection
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Εσωτερικό
2021
λάδι σε πανί
110 x 130 εκ.
Συλλογή Αντώνη και
Άζιας Χατζηιωάννου

Interior
2021
oil on canvas
110 x 130 cm
Anthony and Asia
Hadjioannou Collection
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Καθιστή γυναίκα
2018
λάδι σε πανί
140 x 120 εκ.
Συλλογή Δάνη Κοτζαϊβάζογλου

Seated Woman
2018
oil on canvas
140 x 120 cm
Danis Kotzaivazoglou Collection
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Καθιστή γυναίκα
2015
λάδι σε πανί
60 x 80 εκ.
Ιδιωτική Συλλογή

Seated Woman
2015
oil on canvas
60 x 80 cm
Private Collection
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Κοπέλα που συλλογίζεται
2020
λάδι σε πανί
140 x 110 εκ.
Συλλογή Οικογένειας
Κωνσταντίνου Σαλάτα

Thinking Woman
2020
oil on canvas
140 x 110 cm
Konstantinos Salatas
Family Collection

61

65

S

tefanos Daskalakis knows how to create worlds because he is talented
(the prolific production of his talent is manifest), but also because he is
adept at handling symbols.

Seeing his skill embossed on all the expressive media served by figurative
painting is a moving experience for his viewer.
His paintings are saturated with an essence of philosophy on the experience and
from the experience of everyday life.
The narrative power of his images “reintroduces” us to the European art tradition
(I say this with the reticence of the non-expert), but also to the tradition that
Yiannis Tsarouchis so evocatively taught us (as I understand it).
When it comes to Stefanos Daskalakis’ painting, I often wonder if what I perceive
with my eyes looking at the paintings also exists in exactly the same way beyond
my perception (where I know there is “chaos”), or whether Stefanos Daskalakis
provides me with a “safety zone” to explore the chaos, and to savour it, like the
“wall of death” at the fairs (the spectacle with motorcyclists taking place in a
barrel-shaped wooden cylinder) I used to go to as a child in Tripoli on August
15th.
Sotiris Felios
For “The other Arcadia”
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in the works of this period, any major influences of Giorgos Mavroidis, whose
workshop he belonged to.

Stefanos Daskalakis
Painting 2013–2021

The beginning
Before attempting to approach the painting of Stefanos Daskalakis after 2013,
i.e., the period since his exhibition People at the Benaki Museum, one ought to
briefly review the development of his painting over the years, starting from the
1980s.
In his revealing initial compositions, which revolve within deliberately undefined
internal spaces, with the sacks of sugar, as well as his – challenging to painters
throughout the ages – all-white compositions (1982-1983), one immediately
discerns his great painting ingenuity, the power of a fearless brushstroke, the
confrontation with monochrome and, most of all, the life he breathes into the
space1. Also discerned are influences from Yiannis Moralis who, without having
been his teacher at the Athens School of Fine Arts, led him to paths of pure
painting that he was eager to follow, through a small series of tables in 19862, but
also, I believe, to the way he handles the naked body. I personally do not identify,

1
2

Mainly in the works Sack with Overturned Chair, White Chair with Sack (1982), Table (1983).
See the works Composition (1986), Composition with Table and Fabric (1986), Composition with Green
Tin Box (1986), Composition (1987).

The successive periods that he spent in Paris during the 1980s and 1990s3 were
critical in developing his distinctive script. From the circle of Leonardo Cremonini’s students emerged a core of creators of modern Greek figurative painting. Another had already been created in Greece, also consisting of figurative painters.
Today, all these painters are now in their maturity and their presence, evolution
and remarkable tenacity has gradually built up a large circle of interest, developed a powerful network of collectors oriented towards contemporary figurative
painting – with Sotiris Felios standing out among them – and, most importantly,
incorporated this new approach into the Greek art environment, due to the quality of the work, due to that persistent passion for re-evaluating and renegotiating
painting, which, even during difficult times, gives its own tone and perspective
to the Greek art scene. Figurative painters persisted, and time gave them all the
guarantees. As global interest now turns anew to figurative painting, the past
course of these Greek painters only serves to confirm and enhance their original
choices.
Stefanos Daskalakis’ first, distinctive compositions, dark, artfully abandoned
studio interiors4 with discarded fruit and objects, overturned chairs, haphazard
piles of clothes or rugs, created images of great power and a distinctly poetic
atmosphere. The abandoned objects of these early compositions function as the
traces of people who have just departed. It is here that Daskalakis’ great talent
shines, in his magical treatment of the space, in the ways he builds up the sensation of painting, in the abstractive process of depicting the objects, in his wise
but pulsating treatment of colour, at times subdued and complementary, and at
times astute and dramatic, as in the majestic rug in his 1990 Interior belonging
to the Kouvoutsakis Art Institute. The heart of the 1990s already belonged to
Daskalakis, recognition was immediate and universal, collectors founded their
collections upon his works, and the public appreciated and embraced him spontaneously. His solo exhibitions were few, probably by his own choosing.
Towards the end of the 1990s, the human figure appears and begins to dominate
the painting of Daskalakis. Mostly women, always painted from life, everyday
figures, sometimes tired, sometimes troubled, with a gaze that is clear but fixed,
3
4

See full biography in the catalogue Stefanos Daskalakis. People, Benaki Museum, Athens 2014, p. 241-244.
The series Interiors, Studio and several Still Lifes of the 1991-1995 period.

68

69

Ioanna Holding Purse

and never turned upon the viewer, always
passing him by, always belonging in a different environment. Daskalakis, in painting
his female models, discovers in the long
process of painting and the relationship
that inevitably develops with the model,
features and qualities that only he can see
and that he brings out in ways that surprise
even the models themselves, as they realise that the painter has revealed the “heroine” that they hide within.

2004

Daskalakis does not seek an ideal beauty,
he does not create impressions of “beauty”.
He uses his paintbrush to dig, always adding to the faces features that he has discerned, that he has chosen to project and,
often, to highlight. Belonging here are the
wonderful figures of Myrto, Natalia, Ioanna,
Eleni, on improvised bases – used wooden pallets that act as unexpected pedestals – as well as several compositions upon
the extremely interesting and somewhat
quirky face of Leonidas. This period draws
Leonidas
to a close, in a way, with the works created
2010
(p. 33)
between 2007 and 2013, where Daskalakis literally “builds” the faces of his figures,
adding, in other words, consecutive thick
layers of colour to create protruding textures that receive light differently from
every angle, thus becoming, in a sense, reliefs. Observing this result up close,
viewers can recognise, if they make the effort, parts of Daskalakis’ world, which
urges them to delve into it as they see fit.
(p. 19)

The exhibition
The works shown at the 16 Fokionos Negri exhibition space have been created
during the last period, after the 2013 Benaki Museum retrospective and until

2021; they belong to various museums, foundations and private collections, and
have never been exhibited before.
It is clear that Stefanos Daskalakis has made a shift towards new choices and
different approaches as regards his subject matter and his visual language. Still in
place are, of course, the large dimensions, as well as his predilection for interior
scenes, features of his painting that are already familiar.
His perspective, however, is somewhat different now, and he alters his priorities.
There are two discernible changes. Firstly, there comes a matured confrontation
with the, literally abundant, natural light. Until recently, light in his compositions
was artificial and rigidly controlled. Secondly, he chooses a “return to the space”,
turning, in other words, to depicting the interior of his studio on Remoundou
Street, and paints it for the first time. Of course, all of Daskalakis’ works so far
have been created within the confines of his various studios in Paris and Athens,
yet the space itself had never been defined until now. In essence, it existed without being identified, it functioned without appearing, it was the undefined framework for his first excellent still lifes of the 1990s, as well as for his full-length
monumental figures of, mostly, women, of the 2000-2013 period. In these works,
especially, attention was focused on the position, the gaze, on that deliberate solitude, on the awkwardness of the models that the painter so insightfully picked
up on and could externalise, creating figures on the level of modest symbols.
Now the painter focuses on the space and, at the same time, confronts the human figure within that defined space. Natural light now plays its part, and it’s as
if he confronts it for the first time, it is the first time that light literally shapes the
buoyancy of the painting. The rigidly controlled artificial light of his early compositions has been replaced by natural daylight, which breaks in unimpeded
and transforms everything. We can already see certain initial approaches to
describing the studio space, in compositions of 2008 and 2011 in the Benaki
Museum exhibition catalogue5; a practice he applies more systematically from
2014.
The exhibition’s three works from private collections, with the common title Interior, one made in 2013 and the other two in 2021, literally convey the space
of the studio, vacant, from different angles. The light brightens the colour tones,
differentiates the surfaces, creates reflections, builds perspectives. Familiar fea-

5

Study for Interior (2008), p. 203 and Interior with Green Chair (2011), p. 202.
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tures, like the idiomatic chairs that have framed the voluptuous figures of the
past, are in place, but they now function as elements of the compositions, rather
than merely as frames. The studio is depicted in the entirety of its erratic everyday disorder; there is no discernible effort to arrange the objects, even if it has
actually been made. Planes alternate, angles differ each time, without ever being
conventional. The space breathes, the human presence, in its absence, is sensed,
colour is redefined. Even the brushstrokes have changed over time. Compared to
the more detailed brushstrokes of the early 2000s, and the baroque relief gestures of his 2007-20136 works, Daskalakis
now surrenders to a more liberated brushstroke, just as deliberate, but developed
more concisely. He seems to be interested
in the general impression of each colour
unit, its reaction to the light, and its differentiation. This creates puddles of colour on
the floors, in the alcoves, in the shadows,
on the surfaces of the walls, which take on
different textures. The studio, always his
Interior
own, personal space, is now thrown wide
2021
(p. 38-39)
open to the light and to the viewer.

Deep Down I am a Matter of Light…
2015
(p. 35)

6

At the same time, figures are added to this
space. Female figures, most of them in the
familiar position that the painter prefers,
towards the left, with that expression that
both does and does not externalise an innerness that has certainly compelled the
painter and certainly not a desire for beautification or vanity: Deep Down I am a Matter of Light…, 2015, Basil & Elise Goulandris
Foundation’s Collection, Interior with Figure, 2018, private collection, and Untitled
(Interior with Figure), 2021, Bank of Greece
Collection. Even the titles of these works
contain these two new features: the light

The works Eleni (2007), Anna (2008), Anna with Gloves (2009), Natalia (2009), in The Sotiris Felios Collection.

and the studio. The women are placed in that same space, open to the light and
full of angles and perspectives; they come into confrontation and are ultimately
incorporated and revealed as interesting, albeit solitary, presences, as the breaths
of the vacant studio within which they breathe themselves, while the painter
stands before them. In other variations on the same theme, but with greater
attention to the figures rather than their placement in the studio space, pictures
of girls are painted, but not with features that define it. Of course, Daskalakis
does not abandon his contemplative, careful and full of reservations approach to
faces, but there is greater optimism everywhere, the adoption of a freer colour
spectrum.
In all the works in this series, the brushstrokes seem more unrestrained, so much
so that they take on an expressionist hue. They become almost violent, they liberate sublayers of different, unexpected tones, they create a living, pulsating background. But the figures themselves also breathe on this scale. They still dominate,
of course, even though they are not so large as to only just integrate into the
minimal background of the past; now, instead of emerging out of this dark frame,
they are attuned to the bright, colourful, perfectly defined rooms of the studio.
Bold, relief colours, connected masses, strange perspectives in the bodies,
shapes lengthened or rounded, distinctive simplifications, glimmers everywhere,
the impact of the natural light upon the surfaces of the bodies. The perspective is
no longer dramatic, the figures are now integrated into the welcoming, colourful
space. Poetic intensity has transformed into poetic tranquillity, revealing the quiet
maturity Stefanos Daskalakis has come to.

Irene Orati
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Stefanos Daskalakis was born in Piraeus in 1952. From 1970 to 1974 he studied
painting at the Athens School of Fine Arts in the studio of Giorgos Mavroidis. He
continued his studies in Lyon and in Paris (1978-1981). Later he attended as
an auditor the studio of Leonardo Cremonini at the École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts, Paris. He lives and works in Athens. His work appears in the
permanent collections of the National Gallery in Athens, the National Bank
of Greece and the Bank of Greece, the Basil & Elise Goulandris Foundation,
the Teloglion Foundation of Arts A.U.TH., the Kouvoutsakis Art Institute, the
Frissiras Museum, The Sotiris Felios Collection, the Anthony and Asia Hadjioannou Collection, the Thanassis Michailidis Collection as well as numerous
private collections in France, Belgium and Greece. In 2014 he was awarded
the prize of the Academy of Athens for his lifetime achievement in painting.
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