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Δελτίο Σφπου 

Η περιοδικι ζκκεςθ «Αρχείο Αλζξανδρου Ξφδη: Ο καλλιτζχνησ 

Άλκησ Πιερράκοσ» φιλοξενείται ςτθ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου 

Κριτθσ, ςε ςυνεργαςία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 

ςτθν Ιςτορία τθσ Σζχνθσ του Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. 

τόχοσ τθσ ζκκεςθσ είναι θ ανάδειξθ τθσ καλλιτεχνικισ πορείασ του 

ηωγράφου Άλκθ Πιερράκου και τθσ ςχζςθσ Πιερράκου και Αλζξανδρου 

Ξφδθ που αναδεικνφεται μζςω του αρχειακοφ υλικοφ. 

O Αλζξανδροσ Ξφδθσ (1918-2004) υπιρξε ςθμαντικόσ τεχνοκρίτθσ 

και ιδρυτικό μζλοσ τθσ Εταιρίασ Ελλινων Σεχνοκριτικϊν, τθσ οποίασ 

διετζλεςε για πολλά χρόνια γραμματζασ και πρόεδροσ. Είχε 

δθμοςιεφςει πολυάρικμα άρκρα και μονογραφίεσ για Ζλλθνεσ 

καλλιτζχνεσ κακϊσ και μελζτεσ ςχετικά με τθ νεοελλθνικι τζχνθ. Με τα 

κείμενα και τθ δράςθ του ςφράγιςε τθν ελλθνικι εικαςτικι κριτικι και 

ςυνζβαλε ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νεωτερικισ τζχνθσ ςτθν Ελλάδα τθν 

περίοδο 1940-1990.  

Σο 2000 θ Βιβλιοκικθ του Πανεπιςτθμίου 

Κριτθσ αγόραςε τμιμα του Αρχείου Νεοελλθνικισ 

Σζχνθσ του Αλζξανδρου Ξφδθ, το οποίο αφορά τθν 

ιςτορία τθσ νεοελλθνικισ τζχνθσ και απαρτίηεται από 

δφο επιμζρουσ ςυλλογζσ: Ζλλθνεσ και Κφπριοι 

Καλλιτζχνεσ και Εκκζςεισ των Ελλθνικϊν Γκαλερί. Σο 

αρχείο του Αλζξανδρου Ξφδθ δίνει τθ δυνατότθτα μελζτθσ 

αδθμοςίευτου υλικοφ ςχετικά με τισ εκκζςεισ, τισ κριτικζσ που 

λάμβαναν οι καλλιτζχνεσ, κακϊσ και τθ ςχζςθ του τεχνοκρίτθ με τουσ 

ηωγράφουσ. Σο Αρχείο Αλζξανδρου Ξφδθ καταγράφεται και 

ψθφιοποιείται ςταδιακά τα τελευταία χρόνια από φοιτθτζσ του 
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Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθν Ιςτορία τθσ Σζχνθσ του 

Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ και είναι προςιτό ςτο ευρφτερο 

κοινό διαδικτυακά, μζςω τθσ Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ Νεοελλθνικϊν 

πουδϊν «Ανζμθ» τθσ Βιβλιοκικθσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.  

O Άλκθσ Πιερράκοσ γεννικθκε το 

1920 ςτθ Θεςςαλονίκθ και απεβίωςε το 

2017 ςτθ Ναφπακτο. Σο διάςτθμα 1941 

ζωσ το 1951 φοίτθςε ςτθ 

Gewerbeschule τθσ Βαςιλείασ, ενϊ από 

το 1951 ωσ το 1953 φοίτθςε ςτθ Slade 

School of Fine Arts και ςτθ Central 

School of Arts and Crafts ςτο Λονδίνο, 

όπου γνωρίςτθκε και ςυνδζκθκε καλλιτεχνικά με τον Oscar Kokoschka. 

Σο 1954 εγκαταςτάκθκε μόνιμα ςτο Παρίςι, όπου δραςτθριοποιικθκε 

ζντονα, επιςτρζφοντασ τα τελευταία χρόνια τθσ ηωισ του ςτθν Ελλάδα. 

Πραγματοποίθςε πολυάρικμεσ εκκζςεισ, ομαδικζσ και ατομικζσ, ςε 

πολλζσ πόλεισ όπωσ Παρίςι, Νζα Τόρκθ, Φλωρεντία, Βρυξζλεσ και 

Κζμπριτη. Σο ηωγραφικό ζργο του Πιερράκου κινείται ςτο πλαίςιο τθσ 

αφαίρεςθσ και του αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ. Ο Ξφδθσ ςχολίαςε το 

1975: 

«Η εικόνα άλλωςτε ενόσ ςυναιςκιματοσ, με τον τρόπο του 

αφθρθμζνου εξπρεςιονιςμοφ εκφραςμζνθ που όταν ςπάνια 

αναφζρονταν ςε μορφζσ κάπωσ αναγνωρίςιμεσ, τοπία 

ςυνικωσ που ζμοιαηαν φανταςτικά, τισ ςτροβίλιηε μζςα ςε 

πινελιζσ, ανεπανάλθπτα ςυςτρεφόμενεσ, ς’ ζνα ατζρμονα 

χορό καμπφλων.». 
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Ευχαριςτοφμε τον κφριο Μανόλθ Κουκουράκθ, Διευκυντι τθσ 

Βιβλιοκικθσ του ΠΚ ςτο Ρζκυμνο, για τθν ευγενικι διάκεςθ του χϊρου 

και τθν κυρία Ελζνθ Κωβαίου, Τπεφκυνθ των Κλειςτϊν υλλογϊν τθσ 

Βιβλιοκικθσ, για τθ ςυμβολι τθσ ςτθν επιλογι του αρχειακοφ υλικοφ. 

Σζλοσ, κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτον κφριο Ευγζνιο Δ. Ματκιόπουλο, 

Κακθγθτι Ιςτορίασ τθσ Σζχνθσ, για τθν επίβλεψθ και τθν πολφτιμθ 

βοικειά του. 

Επιμζλεια Ζκθεςησ:  Δράκου Κωνςταντίνα και Κουμπανάκθ Άννα, 

μεταπτυχιακζσ φοιτιτριεσ του Προγράμματοσ 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθν  Ιςτορία τθσ 

Σζχνθσ του τμιματοσ Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ του ΠΚ. 

Σχεδιαςμόσ Ζκθεςησ:  Πετράκθ Νίκθ, Τπεφκυνθ Εργαςτθρίου 

υντιρθςθσ πανίων Βιβλίων και Αρχείων τθσ 

Βιβλιοκικθσ του ΠΚ .  

 

Εγκαίνια Ζκθεςησ: Σετάρτθ 31 Οκτωβρίου 2018, 15:00 

Διάρκεια Ζκθεςησ: 31/10/18 - 23/2/2019 

Ώρεσ λειτουργίασ: Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 9:00-20:00 

και άββατο 9:00-15:00 

 

 

 


