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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

1 XII rou έργου ημών
έν Έλλάδι.

Περιοδικόν καθαρώς κα/,/.ιτεχνικ 
παρ ήμϊν εκοίδεται- ή hinakcohkh.

Άνομολογοϋμεν τά' δυσχερείας τοϋ έργου· 
ύομεν οποίον τό περιβάλλον· άλ/.ά φλέγει ήμά 
θος τής καλλιτεχνικής άναοιώσεως, ή έ/.πίς ' 
λοντος αίθριου καί άληθώς φιλοτέχνου.

Εις τό εύρύ στάδιον τής δημοσιότητες ή · 
θηκη» θά φιλοδοεήοη νά βαστάση ύψηλά τό 
ρον τής Τέχνης, το συνυψασμένον άπό 
τους, τούς απαράμιλλους ιστούς τόσων α’ώνω 
νεωτερα Ελλάς, νΰν μόλις άναόλέπουσα ποός 
ευρεϊς πνευματικούς ορίζοντας, νϋν μόλις άνεγε 

νυανεν άραχνώδης, είναι εύμενώς διατεθειμένη νά είο- 
.ων.

είνε ή ένίσχυσις τοϋ

Ί. 7Tp\JT/|V

11
γνωρι- 
ό πό- 

ενσς μέλ-

ΠΙΝΑΚΟ- 
λάοα- 

’ Λ ''jc suctva- 
ων αιώνων !! Η

Γ τους 
είοουτα Iτήν πλάκα, ύφ ’ ήν ή Τέχνη ύπελά

■δεχθή τήν λαμπηδόνα τοϋ Καλού, άνευ περιορισμών.
Τήν εύγενή, τήν παρηγοράν αυτήν τάσιν Θά ύποόοηθήση ή «πινακοθήκη". Τό 

Καλόν Θά ένστερνισΘή οπουδήποτε καί άν τό εύρη. Καί είνε καιρός πλέον, έπειτα άπό 
δγδοήκοντα ετών βίον ελεύθερον, νά πεοιθάλψωμεν, έπανερχομένην δειλώε είε τήν γενέ
τειραν, τήν Τέχνην—τό κορύφωμα τοϋ Πολιτισμού.

I
Η ΔΙΕΤΘΓΝΣΙΣ

Ν. ΓΥΖ.ΗΟ ·1Ι ιστορία τή; Τέχνης

Ν. ΓΥΖΗΣ

Γύζης, τό αγλάισμα τοΰ 
χνικοϋ κόσμου, άπέθανε. 
νατόν του θρηνούσιν οί

καλλιτε- 
Τόν θά- 
άπαντα- 

χοϋ καλλιτέχναι, καί ιδίως ημείς οί Έλληνες, 
τών όποιων ητο τό ύπόδειγμα. ιδίως ημείς 
τών όποιων ήτο ή ιδιαιτέρα δόϊα εντός τοϋ 
ωραίου ναού τής Τέχνης.

Άπό τούς αρχαίους χρόνους, δτε ή Ελ
ληνική ψυχή παρήγαγε τόν Παρράοιον, τόν 
Ζεϋόιν, τόν Άπελλήν καί τούς άλλους, καί 
μέχρι τής άναγεννήσεως τών Τεχνών ότε 
ό Θεοτοκόπουλος μόνος παρουσιάζεται ώς 
καλλιτέχνης Γραικός έν ‘Ισπανία, ούδένα 
άλλον Έλληνα παρήγαγεν ό Ελληνισμός 
μέχρι τής σήμερον έχοντα τό καλλιτεχνικόν 
τάλαντον τοϋ Γύζη.

ΐϊζιιε

Έ/.λάδα ολόκληρον τό έν Τήνω Ιερόν Ί
δρυμα -ής Ευαγγελίστριας συντελέσαν είς 
τήν δημιουργίαν ενός μεγάλου ταλάντου, μι
ας δοξης, διά τής άσωγής -ου πρός τόν Γύ- 
ζην. Καί άφοϋ ό Γύζης έτίμησε τόν τόπον 
μας, δεν Θά είναι άσκοπου ίσως νά τεθή έπί 
τού εντός τού Ιερού Ιδρύματος τής Εύαγ- 
γελιστρίας έργου του ή έξής έπιγραφή : 
« 'Er rij κήσω ταύτρ εγιη-ήθη ό tfianpiifac er 
Ενρώπ>) ζωγράφοι: ί\’ικό.Ίαοι: Γϋζης.ι. Διότι, 
τό νά θρηνώμεν ήμεΤς οί Έλληνες τούς 
κατά καιρούς άποθνήσκοντας πρωθυπουργούς 
καί υπουργούς καί καθηγητάς, είναι καλόν, 
άλλά τήν έπαύριον διαδέχονται αύτούς πλεΤ- 
στοι άλλοι καί τό κενόν δέν είναι τόσον έ- 
παισθητόν άλλ' ό θάνατος τοϋ Γύζη άφίνει 
πράγματι κενόν καί όφείλομεν εύγνώμονες 
πρός τό Πνεύμα καί τήν Δ ύ ν α μ ι ν. νά 
σεόωμεθα καί γεραίρωμεν τούς αληθώς μεγά
λους, τούς όντως ήλιους τοϋ τόπου μας.

ΠαρίσιΟΙ. Κ)Οι· ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΩΧΟΣ

-«···►—

Καί ό Γύζης οστις διά τής τέχνης του 
έκαμε ν' άγαπάται ολίγον καί ή νεωτέρα 
Ελλάς παρά τοΤς ϊένοις καί νά έκτιμάται, 

καί νά στηρίζη κάποιας ελπίδας ότι κάτι πα- 
ρέμεινεν έκ τοϋ άρχαίου πνεύματος είς τάς 
ψυχάς μας, ητο συμπολίτης μου. Καί μολο
νότι τούτο οιά τήν ιστορίαν τής Τέχνης 
δεν έχει ούδεμίαν σημασίαν, έν τσύτοις ή 
ένδοξος φήμη του συνετέλεσεν ώστε έκ τής 
μικρός Ί ήνου πολλοί νέοι καθώς καί άλλοι 
ομογενείς, ζηλοϋντες τήν δάφνην, νά έπι- 
οοθοϋν είς τήν καλλιτεχνίαν. Αλλ ' αρά γε 
έί όλων αύτών θά εύρεθή έκεϊνος οστις 0 
άντικαταστήση τόν άπερχομενον τοϋ καλού 
αρχιερέα ; Ω πόσον φοοούμαι, έπί τού 
παρόντος τούλάχιστον, άν όχι διά τό μέλ
λον. Καί τούτο διότι εις τόν κόσμον υπάρ
χουν ζωγράφοι πολλοί καί καλοί, άλλα ζω
γράφοι ποιηταί, ζωγράφοι δημιουργοί, οί ο
ποίοι νά έχουν κάτι τι αίθέριον, ώς ό Βεε· 
THOVEN έν τή μουσική, είναι τόσον ολίγοι.
Ο Γύζης ήτο έκ τών ολίγων αύτών. Ο ό- 

ός του είσέδυεν είς τά βάθη τής άν- 
νης ψυχής, ένώ τό πνεύμά του άνήρχε-

το είς τήν ψυχήν ενός κόσμου άυλσυ, όπως 
άποσπάση μίαν γενικήν συγκινησία καί τήν 
άναπαραστήση οιά τής γλώσσης τών χρωμά
των έπί τής οθόνης, ζωντανήν καί πάλλου- 
σαν, προκαλοΰσαν σκέψεις καί ρεμόασμούς.

Καί τώρα δτε σημειώ τάς όλίγας αύ- 
τάς γραμμάς, καί θρηνώ τόν θάνατον τού 
μεγάλου μου φίλου, σκέπτομαι ότι είναι ή 
μεγαλειτέρα υπηρεσία ήν προσέφερεν είς τήν

ΓΑΜΟΣ
'ΔΙΗΓΗΜΑ]'

ΕΣΥ αθάνατε νεκρέ, με τκ χέρια 
σου τκ σοξχσμένχ αρραδωνιασΐς 
τά 'Ελληνόπουλα, κ’έγώ μέ τά 
θνητά μου χέρια, τα πήρα μέσα 
απ' την ανεμοζάλη της ζωής και 
τά στεϊάνωσα γιά μνημόσυνό σου.

ΕΣΑ στήν ανεμοζάλη τής ζωής, στο 
άγριοβέρρ·. τής ξεν.τεϊδς, τή ξέχασε 
τήν τρυφερή παιδούλα, τήν άρραβω-

ν.αστ·.κή του, πού υπό. μέρα — τό θύματα·. σαν 
όνε'.οο—μέσα σέ χαραΐς, σέ γέλοια τον αρραβώ- 
ν.ασε ο γέρως ο παππας.

Σ' τ' αυτιά του αντιλαλούνε αδύνατα τώρα, 
ή εύχαίς καί τά προφητικά τραγούδια πού πρό- 
λεγαν τόν ϊρχου.ό του τόν καλό.

Θαμπά, θαμπά, τη βλέπε1, καί τή ξανθή παι-

' Τόν «Γάμον-, έμπνευσθέντα έκ τής εικόνος τοϋ Ν. Γύζη 
«'Λρραοωνε; τών παίΰων» συνώδευσε ή διακεκριμένη οιηγη- 
ματ-,γράρο; διά τής έξης επιστολή; πρός τόν Λιιυ',υντήν τής 

11 ινακοθήκη;«.
Φίλε ·/.. Καλογερόπουλε,

Επέταέεν ή 'Ελληνική ψνχή τοϋ Γύζη εκεί, 
όπου τήν περιμένουν αί άδελφαί ψυχαΙ τών άθα- 
νάτω. καλλιτεχνοιν τοϋ Γίερικλείου οίώνος.

'Ορφανός ό αγαπητός τών Φιλοτέχνων όμι
λο-', ορφανοί όσοι τόν έθεώρουν καμάρι των

Μ' επιτρέπετε νά σάς στείλω τόν I ΑΜΟΝ διά 
ιινημόσυνον του, άφοϋ τον έγραφα πρώτον αΰτον, 
μετά τόν κεραυνόν ό όποιος μ' έκεραύνωσε ;

Έντρέπομαι ποϋ ήργησα νά σάς απαντήσω’ ό 
Χάρος παρέλυσε τά χέρια μαυ.

Id Ίαν 1901, Hri.Uc·
ΕΛ'ζνχεϊτε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΪΛΟΥ
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ΑΓΝ. ΜΠΑΙΚΛΙΧ

ALF. MUCHA. ΊΙ γραφές.ALFONSE MUCHA Τό άνθος

οού*.α, μισοφοβισμένη νά κρύβεται στής υ.ανού- 
λας της τήν ποδιά.

Τίποτε δεν σβύσθηκε, μά ή ξενητε-.ά είναι ξε- 
νητεεά, καί τώρα ή καρδιά του κτυπα για μ·.ά 
μελαχροινή βλάχα πού έχει μέλι στα χείλη καί 
μάγια στή ματιά καί τόν μάγεψε.

Μέθα το λεβεντόπαιδο μέ κρασί δ ρ α γ α σ ά ν ·., 
πίνε·, τής Διμποβίτσας τό νερό καί ξεπλένει τό 
μύρο του τό άγια, τής [ίλάβας ή αμαρτωλή ανα
πνοή.

Τί τούς πειράζει σαν τήν αγαπά τή ξένη ; Μή 
οεν στέλνει στη μάνα του τό μερτικό της απ’ 
τον "δρω ταυ ; Μήπως για τήν πατρίδα δεν λύ
νει πρώτος τή σακκούλα του καί δεν είνα- πάντα

I- ΒΟΝΝΛΤ.- Προσωπογραφία Βερτράν.

Μ Ω S Α ΤΚΟΝ

7/ γτω.ΐί) ro~ .τ./ή^οιο ώά Γα 
«"pj-a ΓΪ/C r/yr»)C> fie np- 
rfp-izip· άριά/<ΐ)ΠΖ>ί>·, ίσοτται -«> 
μηδενί.

To πνεύμα cr τή τέχνη έγκειται 
εις ζην Αρμονίαν τοΰ ιβνχιν.ο-ό αι
σθήματος προς τονς κανόνας της 
Λογικής.

Ό χρωσνήρ είνε ϊΐ,τι ή γραφίς,. 
Προδίδει τον χαρακτήρα τοΰ γρά- 
φοντος.

ιν. BOUGUEREAU. — ΙΙαίδίαόν ε’.δύλλιον

1. ΒΟΧΧΑΤ Προσωπογραφία Έρν. Ρενάν
('Tft'j'a ,ίρα/ιίον IV ΙΙαγχοαιΰν, *F.x&iau τώι- Itar/iaiuv)

ΦΡ. λριςτευς. - Ό Κεραυνός

ΊΙ φί-σις και ή τέχνη εινε, .Ιε· 
γονν, άδεΛφαί. Σφά.Ιμα. ΊΙ Φταις 
five ήμήτηρ—ή Τέχνη. η κόρη. 
ΔνσκοΛον η κόρη νά φθάσι) την σο
φίαν καί τήν δίιαμιν της μητρός.

Ιίάντοτε ίθαίμαπα τοός καΛΛιτέ- 
χνας. μή αγορεύοντας, μή γράφον
τας, μ>ι χορεύοντας, μη σνμ.-τοσιά- 
(όντας, μή νποκ.Ιινομε'νονς. ΙΙάν- 
τοτε τονς β.Ιέπω κα'ι θέΛω να τονς 
βΛέπω τταρακο.Ιοί'Αηφένονς ιϊ.τό τδ 
άρνητικδν αί·το~μδριον.

ΔΙΚ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έτοιμος νά χύση τό αίμά του γιά νά την έλευ- 
θερώση ;

Τί τούς πειράζει ή βλάχα μέ την κεντημένη 
την ποδιά καί μέ τά. φλουριά ;

Ά... θά την πάρη γυναίκα του καί νά τό υ.ά- 
θουν όλοι,καί νά φυτρώνουν οπού δέν τούς σπέρ
νουν, γιατί άν τόν παραθυμώσουν, θά ξεχάση καί 
τής μάνας του τό γάλα, καί τής πατρίδας του 
τά χώματα, καί τοϋ γέρου τοϋ παππά τό μϋρο 
καί γιά όλα, μά γιά όλα ή αγάπη του θά τόν 
παρηγόρηση.

Καί πιός τούς είπε νά τόν άρραβωνιάσουνε 
παιδί ανήλικο έτσι τυφλά, άρώτηχτα ; Ή κοι
μισμένη του καρδιά ξύπνησε καί ούτε καν θυμά
ται τό πλόνο όνειρο, μόνο βλέπει τήν αλήθεια 
τήν παχουλή βλάχα μέ φλόγα στά μάτια πού 
θαμπώνει τά φλουριά της.

Βουτά, τή γραφίδα στής καρδιάς του τή λαύρα 
καί γράφει γρα.φή φαρμακωμένη καί στέλνει στην 
πατρίδα.

Άνατριχα σάν συλλογίζεται τή γρηά μάνα, 
του νά τραγουδή Άρβανίτικα εκείνη τή φαρμα
κερή κατάρα γιά τόν Δούναβι.

Άδικα τούς έστειλε τή γραφή- ό γέρως ό παπ- 
πάς δέν τήν διάβασε στή μάνα του. ’Εκείνη 
έχασε τό φως της. Πολλούς ξενήτεψε καί πολ
λούς έθαψε καί γιά τή ξενητειά καί γιά τό χάρο 
πολλά δάκρυα έχυσε καί τώρα έσβυσε τό φως 
της καί δέν βλέπει τήν ερημιά της.

*

Ό Φίλιππος άμα έμαθε τήν συμφορά, έτρεξε 
στο χωριότου. Άδικα ή βλάχα ζαχαοο μιλεΐ. Πέτα 
εκείνος μακρηά άπ ’ τά μάγια της.ΙΙετα νά γλυ- 
κοφιλήση τά σβυσμένα μάτια,νά πάρη τήν εύχή.

Στό δρόμο ένας πατριώτης τόν παρηγορεϊ.
—Μή νοιάζεσαι-σάν έχασε ή κερά Μήτραινα τά 

μάτια της, έτρεξε ή Άγγελικούλα καί κλείσθηκε 
στο σπήτι μέσα καί τήν καλοκυττάζει σάν κόρη 
της αληθινή, άν καί ξέρη πώς τήν έχεις ξεχασμένη.

Ό Φίλιππος κοκκίνισε.
Τό σπήτι τό ίδιο- όλο καθάρια γύρω, όλα 

λαμπρά- στον τοίχο κρέμεται τό καριοφύλι τοϋ 
πατέρα του. Ή γωνιά χύνει γύρω κόκκινο φώς 
παιχνιδιάρικο καί φωτίζει τή γρηά μάνα του. 
Πάντα εύμορφη, άρχοντικιά μέσα στής χήρας τή 
μαύρη φορεσιά πού τήν φορεϊ άντρόπιαστα τρι
άντα χρόνια.

Τά μάτια της μεγάλα, πειό μεγάλα, μά σβυ- 
σμένα δέν φωτίζουν τό λυωμένο πρόσωπό της.

Στάθηκε καί τήν έβλεπε τή μάνα τήν αγα
πημένη, πού ό ίσκιος της έστοίχειωσε τό σπήτι. 
Θαρρείς ήθελε νά μέτρηση δλα τά ποτάμια τά 
δάκρυα πού έχυσε, καί νά ξεχωρίση τό πειό φαρ
μακεμένο, εκείνο πού έσβυσε τό φώς της.

Ή αγκαλιά ανοίγεται ολόθερμη, τόν σφίγ
γει, Χε'·^Τι κ«τ’· λένε, μάτια χύνουν δά
κρυα γλυκά.

Τόν ψηλαφά. Μεγάλωσε- Χοιστός καί Πα
ναγιά, παληκάρι.

Ή φωνή του τής θυμίζει τό Μήτρυ- Άν είχε 
τά ματάκια της, θά τούς έβλεπε αχόρταστα. 
Μά έτσι ήθελ ’ ό Θεός.

—Αί, ας μή σέ βλέπω εγώ. Τά ψηλά βουνά, 
ή κρουσταλλένιαις βρύσαις σέ είδανε. Πάτησες 
τής μεγάλης μάνας, τής πατρίδας, τό χώμα.

Σικώνει τό λυωμένο χέρι της, στηλώνεί στην 
καπνισμένη οροφή τή σβυσμένη ματιά της καί 
λέγει μέσ' απ' τά φυλλοκάρδια της.

— Έχε τήν ευχή μου.
*

* Μ
Συγγενείς, γειτόνισσαις, πλημμύρησαν τό 

σπήτι καί μιά πεντάμορφη ξανθοϋλα μέ πλεξίδα 
ολόχρυση γιά όλους φροντίζει, όλους τούς κέρνα 
και στρώνει τραπέζι νά φάνε καί νά χαιρετίσουνε.

— Καί δ γέρως ό παππάς ;
— Ζή καί βασιλεύει.
— ©ά τρέφω νά φιλήσω τό χέρι του.
Δύο πατριωτάκια τόν φέρνουνε καί λέγει :
— Μή λαβαίνεις τόν κόπο. Ήρτα εγώ.
Όλοι σικώθηκαν μέ σεβασμό. Ό γέρως ευ

λόγησε τό τραπέζι καί άφοϋ ήπιανε γιά τό «κα
λώς ώ ρ ι σ ε ς» καί γιά τή μάνα τήν καλότυχη 
καί γιά τό γυό, ό γέρως ό παππάς σίκωσε τήν 
τσότρα αψηλά, έσιγότρεμαν τά γεροντικά δάχ
τυλά του, έτρεμε καί ή φωνή του καί είπε.

— 'Εγώ πίνω στην ΰγειά τής Άγγελικούλας 
πού σάν άγγελος κύτταξε τήν κερά Μήτραινα 
στην άρρώστεια της.

'Η Άγγελικούλα κοκκίνισε- τά μάτια της 
τά θαλασσιά γέμισαν άπό δάκρυα καί τοϋ Φι
λίππου ή ματιά είδε τό δαχτυλιό·. του στό δά
χτυλό της καί τά τριαντάφυλλα πού άνθισαν στό 
πρόσωπό της.

Ή βλάχα κοκκίνιζε μόνο μέ τό κρασί- τέ
τοια τριαντάφυλλα ποτέ δέν τήν περέχυσαν.

— Σ’ευχαριστώ,παπά,πού ήπιες γιά τήν’Αγ- 
γελικούλα μου, είπε ό Φίλιππος, κ’ έδωκε τήν 
τσότρα άπ’τά. χείλη του στήν Άγγελικούλα.

* *Τ’αλμοί, παιχνίδια, γέλοια, αντήχησαν στό 
βουβό χωριό- πιστολιαίς συχνά συχνά φοβίζουν 
τά πουλάκια.

Ό γέρως ό παππάς φορεΐ τά ολόχρυσα άμφιά 
του, χαρούμενος πού α'ιώθηκε νά εύλογήση τό 
γάμο τών παιδιών πού τ ’άρραβώνιασε μικρά μικρά.

Ή κυρά Μήτραινα έβγαλε τής χηρείας τή φο
ρεσιά καί λάμπει άπό χαρά όλο τό πρόσωπό της 
κι’ άς είναι σβυσμένα τά μάτια της.

Ό γαμπρός λεβέντης, ή νύφη πεντάμορφη 
ντροπαλή,οί καλεσμένοι,όλο τό χωριό χαρούμενοι.

Ή εκκλησία φωτοπεριχυμένη θυμίζει τήν 
άνάστασι- καί αληθινά άνεστήθηκε ένας νεκρός 
Λάζαρος, μιά πεθαμένη αγάπη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΛΟΥ

Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ
ΪΠΟ Μ. ΚΡΟΥΖΞ

~·. 01- 
ςς οιανοή- 

ρώτον άλη- 
φαντασία 

συνενούται 
Περί τής

ΤΗΝ προαγωγήν τής δημιουργικής δυνάμεως 
τής ψυχής ημών δέον πάντες όσοι διαπνέ
ονται υπό ανθρωπίνου τίνος ιδεώδους νά θεωρώ- 

σιν ώς ύψιστον καθήκον. Ή παραγωγή έ- 
ουοήποτε έστω κλάδου τής ανθρώπινη 
σεως καί αΐσθήσεως ένσαρκούται τό π 
θώς εις αυτοτελές έργου, όπόταν ή 
σύν τή ίκανότητι τής έκδηλώσεως 
πρός πλαστικώς άπτήν παράστασιν. 
άναπτύξεως τοϋ πλαστικού πνεύματος επικρατεί 
μεγίστη διαφορά γνωμών, όπερ εινε καί φυσικώ- 
τατον, καθόσον πρόκειται περί τελικού σκοπού 
οίος τό Καλόν. θύσεις θά δυνηθή σοβαρώς νά 
άρνηθή τήν περί τούτου ύπάοχουσαν Βαβυλω
νίαν. Δέν έννοούμεν πλέον άλλήλους. “Ας άνα- 
μνησθώμεν τών έν τώ — αγγερμανικώ Κοινοβού
λιό» συζητήσεων επί τού νομοσχεδίου Χάϊνζε. 
Έκαστον κόμμα ώμίλει περί καλού έ’χον ώς 
βάσιν-ιδίαν αυτού έννοιαν. Επειδή ή περί ώραιό- 
τητος άντίληψις είνε διάφορός διά τούτο και 
έγώ θά ομιλήσω περί τής έμής άντιλήψεως τού 
ωραίου καί περί τής έμής έννοιας τής πλαστικής. 
Άρχομαι μέ μίαν έξομολόγησιν : έν τή αιγυ
πτιακή τέχνη διαβλέπω τήν καθαροτάτην πλα
στικήν εκφανσιν. Πρό τοιούτων παραστάσεων 
άκουσίως κλίνομεν τήν κεφαλήν καί όμως είνε 
λίθοι, λίθοι όμιλούντες ιδίαν γλώσσαν. Δέν είνε 
σχήματα πηλού έγχαραχθέντα έν λίθω. Προέρ
χονται έκ τού υλικού, ύπήρχον έν αυτφ.

Ή έκπαίδευσις πρός τό πλαστικώς βλέπειν 
καί αΐσθάνεσθαι δέον άλλοθεν νά έχη τήν αφε
τηρίαν αυτής. Παιδιόθεν, πάσα διδασκαλία δέον 
νά είνε έξάσκησις τοϋ όράν.' Εν πρώτοις θά υπο
δείξω τά τρωτά τής διδασκαλίας τών κυρίως 
γλυπτών. Τό σπουδαιότερου έργου τού γλύπτου 
είνε τού υλικού ή διάπλασις ούχί δέ ή έκ λίθου 
άναπαράστασις τής Φύσεως. Είνε έν τούτοις 
παράδοξον πώς οί γλύπται άποφοιτώσι τών Πο
λυτεχνείων χωρίς νά έργασθώσι τό παράπαν μ.έ 
τήν σμίλην, θά έγελώμεν βεβαίως ακούοντες, 
ότι ζωγράφος τις ουδέποτε χειρισθείς χρώμα καί 
χρωστήρα ετυχε διπλώματος. Πρός έκμάθησιν 
όμως τής λιθοτεχνίας (Steintechnik) απαιτείται 
πολυχρόνιος μετά τήν άποφοίτησιν άσκησις.Τούτο 
δ ’ έπρεπε νά άποτελή τήν βάσιν τής όλης διδα
σκαλίας καί νά συμβαδίζη μέ τάς άλλας σπουδάς. 
Τό πλάττειν καί τό έξεργάζεσθαι έν εύπλάστω 
ύλικώ παρεπλάνησεν ημάς. Πρέπει άρχήθεν, άπό 
τής πρώτης στιγμής τής έμπνεύσεως νά έργα- 
ζώμεθα έπί λίθου. Πρός τούτο δυνάμεθα νά χρη- 
σιμοποιήσωνεν διά τά προπλάσματα απαλόν ασβε
στόλιθον. Διαφέρει βεβαίως έάν άρχίσωμεν άπό 
τοϋ κορμού έπιφέροντες εις αυτόν ολίγον κατ’ 

ολίγον βαθύτητας καί σχηματισμούς ή έάν άρ- 
χίσωμιν έκ τού σκελετού. Σιδηρούς σκελετός 
έφ ’ ού σχηματίζονται αί διάφοροι μορφαί ( φόρ- 
μαι) τού σώματος, ώς περί τά οστά οί μυώνες, 
παραπλανά ευκόλως εις τήν δημιουργίαν πλα
στικού έργου σφοδρά εύκάμ.πτου καί έλαστικού. 
Τούτο αρμόζει μόνον εις τά έκ χαλκού έργα. 
Διαφέρει όμως τό πράγμα όσον αφορά εις τα 
έκ λίθου έργα. Τό ύφος, τό έκ τής ύλης προ
ερχόμενου, είνε άρχήθεν καθωρισμίνον. Ή ισχυρά 
καί βαθεΐα έντύπωσις ήν μάς προξενούσι τά γλυ
πτά τής αρχαίας τέχνης, προέρχεται κυρίως έκ 
τού γεγονότος τούτου. Ό ρυθμός τού έργου 
έξαρτάται έκ τής στερεότητος ή διαφανείας τοϋ 
λίθου. Ή δέ ποίησις τού λίθου έκδηλούται υπέρ 
ποτέ εΰγλώττως.

Περί τούτου όμως ούδεϊς γίνετοι λόγος κατά 
τήν νύν έν χρήσει μέθοδον. Διαπλάττων τό πρό
πλασμά μου άγνοώ όλως τόν λίθον έφ ’ ού θά 
λαςεύσω αυτό. Έάν θά έχη τό χρώμα, όπερ 
πρός στιγμήν έφαντάσθην άγνοώ, έπίσης δέ έάν 
τό μάρμαρον έσεται πολύ καθαρόν, έάν θά είνε 
πολύ σκληρόν κ. τ. λ. ’Ελπίζω νά εύρω, οπερ 
ποθώ, έν τώ μεταςύ δέ φέρω εις πέρας τό πρό
πλασμά μου καί έκλέγω σχήματα, όλως ίσως 
ακατάλληλα διά τόν λίθον, τόν όποιον έπειτα 
ευρίσκω. Βεβαίως οί πλεΐστοι γλύπται δέν φρον- 
τίζουσι ποσώς έάν θά έκτελέσωσι τήν εργασίαν 
εις χαλκόν ή εις μάρμαρον, όλίγιστοι δ’άλλως 
έξ αυτών σκέπτονται γενικώς περί τοϋ μαρμάρου 
τυγχάνοντες όλως άδαεϊς τής λιθοτεχνίας.

Κατ’ ούδεμίαν μεγάλην περίοδον τής γλυπτι
κής έξετελέσθησαν μηχανικώς προπλάσματα έπί 
λίθων. Σύμπτωσις ευτυχής διέσωσεν ήμϊν αιγυ
πτιακόν έργαστήριον μέ καλλιτεχνικά προπλά
σματα άποκείμενα έν τώ Μουσείω τής Γυζήρας έν 
Καίρω- έπίσης κορμόν αγάλματος έν τφ Μουσείω 
τής Άκοοπόλεως έκ τής λαμπροτάτης περιόδου τής 
Έλλ. τέχνης. Ούδέν στίγμα έπ’ αυτών διακρί- 
νομεν. Γνωστόν έπίσης τυύχάνει, ότι καί ό Μι
χαήλ Άγγελος δέν έστιγμάτιζε δουλικώς. Πρέ
πει λοιπόν νά μεριμνήσωμεν, όπως μορφώσωμεν 
γλύπτας καί ούχί προπλάστας καλλιτέχνας, οί- 
τινεςμόνοι νά έκτελώσι τάς εργασίας καί νά μή 
έξαρτώνται παρ’ έπιτηδείου έργάτου, ύποκαθι- 
στώντος τήν ίδιαν βούλησιν εις τήν τοϋ καλλι
τέχνου.

Τό πρόγραμμα όθεν μιας σχολής γλυπτικής 
έστω :

Σπουδή τοϋ υλικού καί τοϋ έκ τούτου άπορ- 
ρέοντος ύφους, έκμάθησις τών τρόπων τής κατερ
γασίας τών σπουδαιότερων υλικών : τού λίθου, 
τοϋ ξύλου, τοϋ μετάλλου κ. τ. λ.

(Έκ τού Γερμανικού)
(Έπεται τό τέλοο).
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ΓΑΛΛΙΑ

Πρόκειται νά ςττηθή άνοριάς 
είς τον Βασοανην. Δένπα β. williams. 
ραίενευόμεθα άνάπδτώρα άρ
χισαν τά βάσανα τών γλυ
πτών, οί οποίοι μάτην έζήτουν 
εικόνα τοΰ δωρητοϋ. Δεν 
διατρέχομεν τόν κίνδυνον νά ίδωμεν ύποοαν.λό- 
μενα έργα . . είκονικά, δτε άρμοδιώτεροι θά ήσαν 
διά τόν ανδριάντα οί. . ζωγράφοι.

·©*

Αί κριτικοί συζητήσεις διά τά βαπτίσια τών αγαλ
μάτων τών Κυθήρων οέν έληίαν.ΟΰδεΙς κατόρ
θωσε νά έ μ ο α θ ύ ν η—καί τοι έκ τοϋ βυθό ΰ 
άνείλκύοθησαν—περί τής καταγωγής των. Ό κ. 
Σόορώνος έπιμένει δτι Ά ρ γ ε ϊ α είνε τά άγάλ- 
ματα. Εχαρακτήρισεν οθτω άριστα τούς κριτικούς, 
διότι μόνον ή αργία ήμποροϋσε νά τούς κάμη 
τόσον φλυάρους

«©»

Περσεύς ή Ερμής; Νά ζή κανείς ή νά μή ζή ;

Σκ t χγρ χα £ χ (Si I hou d t e

ΤΑΜΕΙΟΥ

— Α ! Έπί τέλους, κύριε

Δ. ΓΛΛΑΝ1ΙΣ

Ό5
Συμδολική σάτυρα.
Πρό μιας ωραίας κόρης, είς ποιητής.
— Τί ζωγραφιά.
Τήν κόρην αυτήν έζωγράφηοε κάποιος ζωγρά

φος μας καί έίέθεσε τήν εικόνα Καί ήκούσθη ί ίδι
ος ποιητής λίγων.

— Τ ί φραϊον 
πλαισίου!

'Αναμένεται

.. . ___ _______ ταμία, πρέπει νά μέ
πληρώσετε. ΙΙεριμένω τόσον καιρόν.

—' Τόσον καιρόν ; Λαμπρά ! Ώστε λοιπόν έπλη- 
ρώθησε : Ό καιρός είνε χρηαα.

δ 
ποιητής νά έκοώση 
τά ποιήματα του, 
'(να άνακράίη δ 
καλλιτέχνης;

— Πολύ ώμορφο 
/.“Ρ;1,·,.

Αλλά παύομεν, 
διά νά μή άκούσω- 
μεν καί ήμεΐς τήν 
ώραίαν 
άνακράίη.

Ί' 
νά

. ώσκουσα τούεδια- 
λόγους μας.

— Κρίμα στο 
χσοτί.

Όπερ.. έδει ά- 
κοϋσαι.

Οί καλλιτέχναι 
φαίνεται δτι καί είς 
τή. άρχαιότηταδέν 
οι ε κρίνο ντο επί 
πλούτω. Είναι αρ
χαίου τό ρητόν: 
« Ή πενία τέχνας 
κατεργάζεται »

’ΒΤΙ,
Πώς τρέφονταν.(FJ.IECEXtli: ΕΙ,ΛΤΓΕΓ. I.

A. RODIN PUVIS 1»Ε C1IAVANNES.

Ο ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ
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II ε^ιπκενσις.— Η ερι.ΙοσοφΙα τοΰ Άσυκει- 

όήτου.— Ο Mozart και ό Donizetti —
Ό Π.Ιάτωκ και ό οίστρος.

Α ·

ΤΩΡΑ,δτε καί παρ ήμϊν ήρχισεν έπΐτέ
λους τό καλλιτεχνικόν αίσθημα νά σι/γ- 
κινη καί νά δημιουργή έργα.υποσχόμενα 

πολλά εύχάριστα διά τό μέλλον, δεν θά 
ητο άσκοπον εάν έγένετοσαφής τις με
λέτη περί της φυχικής έκείνης λειτουρ
γίας ίίτις έχει ώς αποτέλεσμα τήν καλ
λιτεχνικήν δημιουργίαν, μελέτη βαθεία. 
φιλοσοφική, έντός τών μυστικών αδύτων 
τής ϋπάρξεως τοΰκαλλιτέχνου, εντός τοϋ 
ασυνειδήτου αυτοματισμού τής ύυχής 
του, καί τήν οποίαν ν' άναγνώσουν οί 
καλλίτέχναι έν μιστικοπαθεϊ προσοχή, διά 
τό ίδιον συμφέρον

’Εάν έρωτήσητε τόν καλλιτέχνην ήτόν 
φιλόσοφον : Τί είνε τό αίσθημα τοϋ ώ- 
ραίου; Θά. σάςάπαντήσιι ότι είνε μία έμ
φυτος συνθετική ίδέα, ήν παρελάβομεν 
κληρονομικώς καί τήν οποίαν άναπτύσ- 
σομεν άναλόγως τής μορφώσεως καί τής 
προόδου.

Ή έμφυτος αϋτη ιδέα τοϋ καλού είνε 
εντελώς ασυνείδητος, διότι ζή έντός τής 
ϋπάρξεως μας άντιπροσωπεύουσα τήν γε

ίο

νικήν καί ασυνείδητον καλαισθησίαν τής 
φύσεως, τήν έκδιιλουμένΐιν άνά πάσαν 
τήν ώραίαν κτίσιν.

Ή ασυνείδητος εκείνη καλαισθησία 
ίίτις ιόθεϊ τήν μορφήν έντός τής ουσίας 
τών φυτών, ίίτις τά, τελειοποιεί διά τής 
έξελίξεως καί τά καθιστά θαυμάσια, ώς 
τά ρόδα τά πολύφυλλο καί στείρα τών 
κήπων μας. είνε αυτή έκείνιι ή ασυνεί
δητος καλαισθησία τής φύσεως ή χρωμα- 
τίζουσα τεί έντομα, τά. κολεόπτερα ή τό 
πτέρωμα τών πτηνών λογικώς καί ένστί 
κτως, καί άναλόγως τοϋ περιβάλλοντος 
καί τοϋ άγώνος τής ϋπάρξεοίς των. Tct 
ζώα ταϋτα δηλ. λαμβάνουσι τό χρώμα 
τών φύλλων, τών κλάδων, τοϋ χώματος 
ή τοϋ μέσου έν γένει έν ω διαβιοϋσι, διά 
vet μή γείνουν αισθητά είς τά άλλα καί 
καταστραφώσιν νπ’ αύτών

Ή αϋτή λογική, άλλ' ασυνείδητος κα
λαισθησία δίδει είς τεί πτηνά κατά τήν 
έποχήν π-χ. τών γάμων των, έκλαμπροι’ 
άλλά παροδικήν τινα στολήν, διά. τήν 
όποιαν ό Hartmann γράφει τά έξης ωραία 
είς τό έξοχον αυτού μεγαλούργησα : 
«Ή φ ι λ ο σ ο φ ί α τ ο ϋ Ασυνειδή

του :» «Φαίνεται ότι ή φύσις, ικανοποι
ούσα τό καλαισθητικόν της ένστικτον, θέ
λει νά φωτίσμ διά ποιητικής τίνος άκτϊ- 
νος τόν πτερωτόν κάτοικον τοϋ άέρος, 
καλύπτουσα τούτον μέ τήν λάμύιν φευ
γαλέου τίνος κάλλους διά τούς εύτυχεΐς 
καιρούς τών έρωτων του.»

Ή αϋτή καλαισθητική πνοή τοϋ ασυνει
δήτου, ή διατρέχουσα άνά τήν ούσίαν 
τοϋ κάλλους τών φυτών καί τών ζώων, 
διατρέχει καί τό βάθος τής άνθρωπίνης 
ϋπάρξεως καί έκδηλοϋται έν τή πνευμα
τική σφαίρα ύπό τήν μορφήν—τ οϋ κ α- 
λ αι σ θ η τ ι κ ο ϋ α ί σ θ ή μ α τ ο ς.

Β'.
’Αλλά τό αίσθημα τούτο είνε ασυνεί

δητον, αόριστον, πρωτόγονον σπέρμα βέ
λον πρόσφορονέδαφος διά ν’ άναπτυχθή.

Τό ότι είνε ασυνείδητον άποδεικνύει 
ή έκδήλωσίς του, ίίτις είς τούς καλλι
τέχνης έν γένει έμφανίζεται υπό τήν μορ
φήν τής καλλιτεχνικής κριτικής, της 
έμπνεύσεως καί τής δημιουργίας.

Τά έργα τής τέχνης είνε συνήθως απο
τελέσματα τοϋ συνδυασμού τών χρωμά
των, τών ήχων, τών μορφών καί τών ει
κόνων αϊτινες ϋπάρχουσιν ήδη έν τή 
συνειδήο'ει τοϋ καλλιτέχνου, δστίς διά. 
τής σκέφεως καί τής έργασίας συνθέτων 
τά. γνωστά, παράγει τι νέον καί ώραΐον- 
Είς τήν καλλιτεχνικήν μεγαλοφυΐαν δεν 
συμβαίνει τό αϋτή. διότι ή μεγαλοφυία 
είνε ή ώραιοτέρα έκδήλωσίς τοΰ ασυνει
δήτου. είνε ή δύναμις έκείνιι ίίτις περι
λαμβάνει καί εγκλείει έντός τής φαντα
σίας τό δ λ ο ν έργον διά μιάς,μόλις προσέ 
χουσα είς τάς λεπτομέρειας, είς τάς όποιας 
ιδίως έπιμένει ή ενσυνείδητος σκέύις·

Ή έμπνευσες, ώς πρώτη αρχή της 
δημιουργικής έκτελέσεως είνε ή ϋπέρ τήν 
συνείδησιν, τήν σκέφιν καί τήν βούληΟιν 
έκρηξις τοϋ έν ήμϊν ασυνειδήτου, τό ό
ποιον πρώτος ό Πλάτων περιέγραύεν είς 
τούς ποιητάς καί τούς χριισμωδούς καί 
τούς προφήτης, τούς όποιους άποκαλεϊ 
«έκφρονας, ένθέους. κοϋφον πτηνόν,άνευ 
νοός όστις καταστρέφει τά έργα τής φαν
τασίας,» προσθέτων έν τώ Φαίδρω, ότι 
«τά, μέγιστα τών αγαθών ήμϊν γίγνεται 
διά τής μανίας.»

Αλλά δεν είνε ανάγκη νά ύυχολογήσιι 
τις έπί μακρόν διά. vet δείξιι ότι ή έμ- 
πνευσις έξέρχεται τής συνειδήσεως καί 
τής βουλήσεως. ΓΤοο’άκις δεν σάς συνέβη 
ένώ σκέπτεσθε άλλαδιάφορα, νιί σάς έλθη 
δλως άσχετος μία «ώραία ίδέαβ.ώς συν
ήθως λέγομεν, ανεξαρτήτως της θελή- 
σεώς σας, δι ’ έργασίας τών έγκεφαλικών 
σας κυττάρρων αϋτομάτου, βαθείας, α
συνειδήτου ;

Ό οίστρος, ή έμπνευσις, ό ένθουσι- 
ασμός είνε διάφοροι βαθμοί τοϋ ύι/χολο- 
γικοϋ τούτου αύτοματισμοΰ, δστις είς 
μεν τούς προφήτας, τούς ίδρυτάς θρη

σκειών κλπ. έμφανίζεται δήθεν ώς αντι
κειμενική άποκάλυύις, είς δέ τούς· καλ
λιτέχνης, ποιητάς, μουσικούς, ώς όραμα, 
έμπνευσις. σύλληύις διά. μιάς εύρειών 
έκτάσεων έν μια καί ένιαία ένότητι — 
τοϋθ ’ δπερ αποτελεί τά μεγάλα έργα τής 
τέχνης. Ο Mozart γράφει πρός τινα σο
φόν βιογράφον του, ότι αΐ μουσικαί ίδέαι, 
όταν είνε εύχαριστημενος καί καλά, είς 
τήν ϋγείαν του, συνωθοϋνται είς τόν εγ
κέφαλόν του άθρόιιι. χωρίς νά τάς ζη- 
τήο'ιι αύτός ένάιινειδήτως σκεπτόμενος, 
ότι μένουν είς τήν φαντασίαν του έπί 
μακρόν, τροποποιούνται, βελτιοϋνταιδιά 
vet γείνουν κατόπιν έν τή έκτελέσει έν 
υουσικόν τειιάχιον. Άλλά καί τοϋ Do- 
nizptti τίς δεν γνώριζε·, τό ώραΐον έ.πει- 
σόδιον έν τινι γεύματι καΟ'δ,ένώ έτρωγε 
φαιδρώς συνομ-λών.ώς όλοι οί συνδαιτυ
μόνες. αίφνης γίνεται σιωπηλός, ά φ η- 
ρ η μένος, αναγκάζεται νά έγερθή, vet 
ζητήση συγγνώμην άπό τήν κυρίαν, νά 
μεταβήεΐςτό παρακείμενον δωμάτιον καί 
συνθέσει τήν τετάρτιιν πράξιν τής «Φα
βορίτας».

Επειδή ή καλλιτεχνική έμπνευσις είνε 
τι ασυνείδητον τό όποιον κυριαρχεί πολ- 
λάκις τής σ'κέφεως, διέι τούτο οί καλλι- 
τέχναι συνήθως είνε άφηρημένοί. παρά 
δοξοι, ιδιότροποι,καλλιτεχνικώς άτακτοι.

Δεν είνε όμως ή έμπνευσις καί κατό
πιν ή καλλιτεχνική δημιουργία έκφρασις 
μόνου τοϋ ασυνειδήτου- είνε έξίσου έρ
γον τής συνειδήσεως καί τής σκέύεως 
αϊτινες συμπλιιροϋσι τό έργον, διιμιουρ- 
γοϋσαι καί τελειοποιούσα! αύτδ κατά τό 
ίίμισυ, ώς άπέδειξεν ό Schelling καί μετ’ 
αυτόν ό Carriere Συνεπώς ή έμπνευσις 
είνε το σπέρμα, ή δέ συνείδιισις καί ή 
σκέύις είνε τό έδαφος, τό ό όποιον πρ έ- 
πει νά είνε πλουσίως καί καλλιτεχνικώς 
καλλιεργημένον διά νά βλαστήση τό θαυ
μάσιοι’ άνθος τών καλλιτεχνικών έργων.

Επομένως· οί καλλίτέχναι μας ό φ ε ί- 
λουν να πλουτίσωσι τήν διάνοιαν αύ
τών, τήν φαντασίαν, τήν σκέϋιν μέ τήν 
μελέτην τών ώραίων έργων τής Φύσεως 
καί τών μεγάλων καλλιτεχνών Ελλήνων 
καί Εύρωπαίων. καί οντω καλλιεργημέ
νοι ν’ άφήσωσιν εις τήν έμφυτον καί 
ασυνείδητον καλαισθησίαν τής φύσεως, 
ίίτις ζή έντός τών απογόνων τοϋ Φει- 
δίου, Πραξιτέλους. Πολυγνώτου καί 
Άπελλοϋ, νά έκδηλώση. καί πάλιν τά 
καλλιτεχνικά, αριστουργήματα, άτινα πρό 
αιώνων έφιλοτέχνησεν είς τήν χώραν μας.

Σ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

1 1
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ΓΑΛΛΙΑ!

Π. COLLIS.— "Υπνο.

'V. liOVGEREAl'. - θαυμαβμός πρός τόν "Ερωτα

Ε. TUIRION.— Λημοζρατία

■ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΔΡΑΜΑ

W.

L. PERRAULT.— Μητρική στοργή.

if

Η Μ11"-’ ROSA CARON ε:ς την ■ Ιφιγένειαν έν Ταυρίδι .

II Τ Ε X Ν II
Tin Κ* Αικ. Ζλατανου

ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΘΕΝΤΑ ΕΝ ΤΗ< ΠΑΓΚΟΣΜίΩ' ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ —(1900)

Ε στέφανον ακάνθινο καί καταφρονεμένη
Καί μέ τόν άσβεστο καυμό, τήν ασβέστην ελπίδα 
Γυρίζ' ή μεγαλόχαρη αγνώριστη και έένη
Μές τών Θεών τή γαλανή, τήν άγια της πατρίδα.

Ώϊιιένα ! μές τά λείψανα βρίσκει τό Γκιώνη μόνο 
Στους μαρμαρόχυτους ναούς, στ’ ασύγκριτα παλάτια 
Κέδώ, πού θειον ό Περικλής τής είχε στήσει θρόνο 
Σά μιά ζητιάνα προσπερνά στά νυχτωμένα μάτια.

Φωλιάζουν τώρα οί άνεμοι στοϋ ΙΊαρθενώνος τά ύψη 
Καί κρύασέρνετ' έοημιά καί βασιλεύει ή θλΐψι— 
Μά να πού μιας 'Αρχόντισσας τή δέχετ ’ αγκαλιά !

Καί τόσω ! τόσω τδνειρσν αύτό μου ζωντανεύει, 
Ποϋ ή αίθέρι ’ αύτή θεά πού τόσω μέ μαγεύει 
Θαρρώ πώς εΤν ’ή 'Αρχόντισσα πού βλέπω ή γλυκειά...
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Il I Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΤΕΧΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΣΑ
★ Άφιίρουται εις τον σχε

διαστήν τού εξωφύλλου *

1

St-ίΣ καί αρμονία πληρούσι τόν σελα- 
σφόρον ορίζοντα.

Ή ανατολή τών αιωνίων εμπνεύσεων 
χρυσίζει τόν αιθέρα καί ή μυρίπνους τοϋ γαλανού 
πόντου αύρα καταθέτει τήν ήχώ τοϋ χαιρετισμού 
τών μεμακρυσμένων ελληνικών καταχτήσεων.

Ή αίγλη έςιδανικεύει τήν γην τών έκπλή- 
ίεων, καί τοϋ Φοίβου αί ακτίνες περιβάλλουσι 
τήν νεκρόπολ'.ν έν τή σιγή τοϋ λυρισμού.

Συντριμμάτων ατελεύτητος ποδιάς, καί αχα
νής πινακοθήκη ήκρωτηριασμένης εύμελείας.

Πανταχοϋ ίχνη θαυμάτων, πανταχοϋ τιτανο- 
μάχων αποτυπώματα, καί σωροί γιγαντώσεις 
συμβόλων αθανάτου τιμής.

Εμβλημάτων επισήμων γενεών πληθύες, διε- 
σκορπισμέναι παρά τά φθαρέντα τρόπαια περι
κλεών αιώνων, καί μνηματοτρόφος τέφρα ανά παν 
κτύπημα τής ερευνητικής σκαπάνης προβάλλει, 
άπό τά. τεθαμμένα μαυσωλεία τών ημιθέων.

ΊΙ άρχαιότης επιβάλλεται έν παντί.
Ή άρχαιότης κυριαρχεί πρυτανεύουσα διά 

τών αναμνήσεων, μεγαλουργούσα, διά τής ζωής 
τών σκελετών της.

ΊΙ Άρχαιότης, ώς μυστήριον καί ώς θετικι
σμός, ώς άγνωστον καί ώς πεπερασμένο», ώς 
απόρρητον καί ώς κοινωνικός θεσμός, ώς ιδέα,ώς 
όνειρον, ώς πόθος καί ώς πνεύμα προόδου. Συν
τετριμμένη, ήκρωτηριασμένη, άμορφος, διεσκορ- 
πισμένη, άπνους καί σιγηλή, εξακολουθεί ού μό
νον νά ζτ, άλλά καί νά ένισχύη εύεργετοϋσα, νά 
ένθαρρύνη προστατεύουσα. νά έξευγενίζη δη
μιουργούσα. ν' άποθανατίζη έμπνέουσα.

II ζωή ύφίσταται καί εις τό έλάχιστον σύν
τριμμα, εις τό τελευταίου μόριο·; τού μικρότε
ρου λειψάνου της.

Ή αθανασία διασώζει παν δ,τι 
Ούοέν απέθανεν έκ τών έργων της, < 
τήν ήτταν, ούδέν άπεσβέσθη έν τή

Είτε κεκρυμμένη εις τά βάθη τή 
γής, ή λησμονημένη εϊ 
νάγη, είτε άγνωστος εις 
τοϋ ερέβους, διατηοεϊ τήν ζωήν 
νεναρκωμένην,παγετώδη,άλλά τόν 
οέν έγνώρισε.

η ανήκει, 
ούδέν ύπέστη 

τ-7, φθορά.
εις τά βάθη τής πατρώας 
ις τάς αβύσσους καί τά τε- 

τούς σκοτεινούς βυθούς 
ύπνώττουσα·;, 
θάνατον ποτέ

*

Ό ΙΙαρθενών, καί άν άφανισθή 
δέν θά. σβεσθή ώς όνομα,ώς — νεύμα,ώς

Ό 1 Πάτων ούδέπστε (.......,...___
σία αιωνίως θά φωτίζη ένα πόθον έν ■ 

ποτέ ώς ύλ.η, 
1ς ιδανικόν, 

θά λησμονηθή, ή Άσπα- 
ζη ένα πόθον έν τώ κόσμω

τού ώραίου, καί ό Φειδίας πάντοτε θά φιλότε
χνη μίαν ιδέαν έν τή σφαίρα τού καλού.

Σπεύδει έπί τά πρόσω ή πρόοδος γοργόπτερος,. 
ό'.ότι τήν συνοδεύει ή αρχαιότης καθοδηγούσα καί 
επιρρωνύουσα.

Άρχαιότης, είτε αύτουσίως ενεργούσα, ή έν 
παραίολαΐς καί παραμορφώσεσι, έν αλλοιώσει καί 
μεταλλαγή, έν μεταφράσει καί ανωνυμία' μή 
άποβάλλουσα δμως τόν τύπον, τήν γενικήν αρ
χήν, τό πρώτον γνώρισμα, τήν ’ιδιάζουσαν χα- 
ρακτηρ ιστικότητα..

Τά Έλευσίνια μυστήρια καθ' έκάστην έμ.φα- 
νίζονται ήμϊν δρώντα καί όμιλοϋντα, καί ό άο- 
χαϊος βίος έν ειδυλλίοις καί εικόσιν, έν τή φαν
τασία καί πραγμα τικότητι παρέρχεται άνά πά
σαν στιγμήν πρό ημών, κεχηνότων καί αμαθών.

Ό θρίαμβος ανήκει πάντοτε εις τούς μεγά
λους νεκρούς.

Ή ψυχή τής αρχαίας "Ελλάδος τούς συνενιό- 
νει πρό τής πανηγύρεως τοϋ ανθρωπίνου πνεύ
ματος.

Ή συνεχής δέ τοϋ πολιτισμού εορτή είναι τό 
τερπνόν μνημ.οσινον τών μειοιαμάτων των.

*
» ♦

Είμαι ευτυχής, διότι είμαι ειδωλολάτρης· θά 
ήμην δ’ ατυχής έάν δέν κατενόουν, ότι καί ί 
Χριστός ήτο μέγας καλλιτέχνης.

Τι φρονοϋσίν αι I. Σύνοδοι μοί είναι έντε- 
λώς αδιάφορου· συγκ’.νούμαι όμως καί πονώ βα- 
θέως, όταν ό γλυκύς ρεμβασμός μου χαρακτη
ρίζεται ώς ασεβής· όταν μοί άφαιρεϊται τό δι
καίωμα τού νά ονομάσω προσευχήν, τόν χαιρε
τισμόν δν περιπαθώς απευθύνω πρός τόν 'Ερμή·; 
τού ΓΙοαξιτέλους· όταν καταδικάζομαι νά μή 
περιβάλλω τήν κεφαλήν διά στεφάνου έκ ναρ
κίσσων, καί νά. μή κρατώ τήν χρυσήν λύραν, 
όπόταν έν θεία αναπτερώσει γονυκλινής προσ
φωνώ τόν σιγηλόν μου 'Εσταυρωμένο·;.

Είμαι ειδωλολάτρης.
"Ώ! είθε νά ήμ.ην καί ποιητής...

• Λ
Ή άρχαιότης έγένησε τό κάλλος, έδημιούρ- 

γησε τό Πάνθεο·;, ένεφάνισε το πνεύμα καί τί,ν- 
ψυχήν.

Διατί εις ταύτην νά μή χρεωστώμεν καί τήν 
αλήθειαν :

Μήπως ή κορυφή τού Γολγοθά δέν άπηθανά- 
τισε τήν στέψιν των ;

Ο ιερός δεσμός δέν συνετελέσθη, αφού ό δαι
μόνιος ελληνικός νούς είχε πρό πολ.λού ανακά
λυψη τήν λαλιάν τών θεών ;

Αθάνατε Πλάτων ! Δέν ήκουσας τόν τελευ
ταίου στεναγμόν τού προσφιλούς σου Ναζωραίου. 
ΊΙσο μακράν τής Βηθλεέμ, ή έτέλεις σπονδές 
παρά τούς αγρύπνους τού Πλούτωνος οίωνοσκό- 
πους, προφητεύω·/, ονειροπολώ·?, μαντευόμενος ;

Χρησμολογώ» συνεκοινώνεις μετά τών επιτα
φίων ραψωδών, ή άπό τής Άχερουσίας απελάμ- 
βανες τής μυσταγωγικής πομπής, ή ή ήχώ τού 
ψαλμού των σοί έξήγγειλε ; Τό μαντεϊον τής 
Περσεφόνης δέν σοί άπέκρυψε τό πένθος, οπερ 
τότε ήπλούτο έπί τού ουρανού.

II ‘
Στοναχαί, πνοαί συντριμμάτων . . .
ΊΙ άρχαιότης όμιλεΐ διά γρίφων καί αποκα

λύψεων.
Ή άρχαιότης συντετριμμένη !
Καί ή Τέχνη, πιστός τού Κάλλους φρουρός, 

απλώνει, ώς δύο νέφη λευκά, τάς πτέρυγας, 
καί μετά στοργής, μετά σεβασμού, μετά περι- 
παθείας περιβάλλει τά σιγηλά,άλλ’ άναπνέοντα 
συντρίμματα.

"Εν φώς θείας ευεργεσίας μεταμορφοϋται εις 
αρχάγγελον, ινα προστατεύση εις τούς άτιμήτους 
τάφους τήν ζωήν τών νεκρών.

Καί φυλάττ-ι έκτοτε τό μεγαλείου των,οπερ 
μεταδίδεται εις τόν κόσμον διά τών αιώνων.

ΊΙ Τέχνη !
Τ'.μ.ήσατε τήν εύεργέτιδα, τήν προστάτιοα.

Χαιρετήσατε την, ώ τέκνα τών αναμνήσεων . . .
ΑΛΚΓΩΝ

(1900—1901)

ΤΟ λήξαν έτος 1900 ήρίθμ.ησε πολλούςκαλ- 
λιτέχνα: νεκρούς. Ό θάνατος έθέρισεν αρκε
τά; κορυφάς,έν τή ταχεία δέ ταύτη έπιθεωρήσει, 

θέλομε·; μνημονεύσει τάς θλιβερωτέρας διά τήν 
Τέχνην στερήσεις, δι ’ ών έκλεισε·; ό πένθιμος 
απολογισμός ολοκλήρου αιώνος.

Οί επιφανέστεροι τών θανόντων κατά τό 1900 
καλλιτεχνών είσίν οί έξής:

Ό ιστορικός ζωγράφος Λουδοβίκος Λεμπρούν 
■δστις κατήοξατο τής θλιβερά: προπομπής, θα- 
·;ώ·; τή II Ιανουάριου. Τόν ήκολούθησεν ό άν- 
δρειαντοποιός Ιωσήφ Δίσσελδορφ, ό ζωγράφος 
Fedor Klages θανών έν 'Ρωσσία, ό Ruski, ό 
Menier,6 Schrader (ιστορικός ζωγράφος θανών 
έν Βερολίνω).

Έν Γερμανία άπέθανον οί περισσότεροι : 
A. Henning ( ιστορικός ζωγράφος ), Ruland, 
Kannengiesser, Kock, A. Nisius, E. Hart
mann, Max Koner (προσωπογράφος), C110U- 
lant, H. Riegel (διευθυντής Μουσείου), Ma- 
jer, Kozics, Reinold, Rosse, Kilsthardt, 
M. von Munkacsy, A. Seitz, H. Max, Ed. 
Ille, P. Socuhay.

Έν Γαλλία ό μέγας γλύπτης Άλ. Φαλγ- 
κιέρ (19 Απριλίου), ό Αντώνιος Βιλόν, ζω
γράφο: αψύχου φύσεω: (28 Αύγούστου), Λ. Ρί- 
chon (ιστορικός ζωγράφος).

Έν Αγγλία ό διευθυντής τής Έθν. Πινακο
θήκης F. Burton.

Έν Δανία ό Φρέουντ (6 Απριλίου).
Έν Ί’ωσσία ό 1. Αϊοαζόφσκης (2 Μαίου), 

ό ’Ισαάκ Αέβιταν, ό Μ'.χ. Βασίλιεβ.
Έν Ουγγαρία ό Ν. Κϋΐΐε, έν Βελγίω ό Wri 

endt (ιστορικός ζωγράφος), καί ό θαλασσογρά
φο: Clays.

• ·
Άλλ’ οί επισημότατοι νεκροί είνε οί τόν Δε

κέμβριον θανόντες, ό έν Βιρτσβούργη θανών (4 
Δεκεμβρίου) Γουλιέλμος Αέΐβλ καί ό έν Βερο
λίνω (20 Δ·κ.) Κάρολος Βέκκερ.

Ο Λέϊβλ θεωρείται ώ; άνήκων εις τήν τάςιν 
τών μεγάλων ζωγράφων οϊτινες έκλέισαν τήν τε
λευταία·; τριακονταετίαν τού 19 αιώνος. Άπό 
πολλοϋ έπασχεν έκ καρδιακού νοσήματος. Ό θά
νατος αυτού δέν ένεποίησε ιδιάζουσαν αίσθησιν, 
διότι ύπό τού πολλού κοινού έν Γερμανία δέν 
ήτο γνωστή ή μεγίστη έπίδρασι: αυτού έπί τής 
έξελίξεως τής Γερμανική: Τέχνης. Αποδίδεται 
κατά πολύ εις τάς έρημικάς αυτού τάσεις καί τήν 
αποστροφήν ήν ησθάνετο νά άποστέλλη έργα εις 
έκθέσεις. ’Ελάχιστα δ’ έργα αλλω; ΰπάςχουσιν 
αύτού εις τάς δημοσίας πινακοθήκας.

’Ο Γουλιέλμος Αέΐβλ. έγεννήθη τή 22 'Ο
κτωβρίου 184 ί έν Κολωνία. Κατ’ άρχάς χει- 
ρώναξ εικοσαετής έτράπη εις τήν σπουδήν τής 
ζωγραφικής καί έν τή Ακαδημία τού Μονάχου 
καί τό πρώτον έμαθήτευσε παρά τώ Πιλότυ, 
άλλ ’ επειδή άπήρεσκε τό θεατρικόν τής τεχνο
τροπίας αύτού, ήκολούθησε τώ δξεΐ καλλιτέχνη 
Άρθούρω Ράμβεργ. Έςέθεσε δέ, τό πρώτον, τώ 
1869 έν τή εκθέσει τού Μονάχου. Μεγίστη·; δέ 
έντύπωσιν ένεποίησαν εις τήν ψυχήν αυτού τά 
έν τή εκθέσει έργα τοϋ Courbet, ού τήν βα
θύτητα έν τή απεικονίσει τής απλής φύσεως καί 
τώ έσωτερικώ συνδυασμό; των χρωμάτων έθεώ- 
οησεν ώς αποτελούσαν τήν αληθή τέχνην. Μετά 
ταύτα,ένεκα τού έκραγέντο: πολέμου, έπ ’ ολί
γον διέτριψεν εις ΙΙαρισίους, τό δέ άριστον τών 
έκεϊ φιλοτεχνηθέντων έργων θεωρείται ή κατα- 
κεκλιμμένη έπί διβανίου «Εταίρα». Κατόπιν, 
έπέστρεψεν εις Μόναχο·;, ές ού, δυσαρεστηθείς 
κατά τινων άντιτέχνων, άνεχώρησε καί έζησε 
τό έπίλοιπον τού βίου αύτού κυρίως εις Aibling 
χωρικούς άναστρεφόμενος καί μετά τού πιστού 
του φίλου Sperl. Ενταύθα, μακράν τοϋ θορύ
βου τής μεγάλης ζωής έποιήσατο τά άριστα τών 
έργων του, ών διαπρέπουσι δύο πίνακες κθί πο- 
.hzixo't τοϋ χωρίου» καί ό « 'Er rfj Έ/.χ.Ιησία». 
Διά τής ι’σχυρας καί απροσποίητου αύτού τέχνης 
έμπράκτως κατέδειξεν ότι καλή γραφική δύναται
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θ. ΘΟΜΟΠΟΥΛΟε.— Τλ μάτια τής ψυχ^ς.

ίΒςαζαον χλυ.τΐίΧζί ίν ϊώ Μαςαολιίφ διαγώνισμά ϊώ> Ί'ιΙμχίχνων)·

Β. ΚΟΝΤΟΠΟΪΛΟε.— ’Λβροαύμη. ('·Λ:λα«,Λ,

II I Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η

νά ύπάρξη καί άνευ άπομιμήσεως τών αρχαίων 
καί ή μέθοοος αύτού έσχεν μεγίστην έπίδρασιν 
έπί πολλών έξοχων ζωγράφων. Ούδεί; ζωγράφος 
ήτο κάλλιον αύτοΰ πεπροικισμένος- αί καλλιτε
χνικά! άρεταί παρ ’ αύτώ ήσαν συνδεδεμέναι μέ 
μυθώδη, ούτως είπεϊν, δεξιότητα χειρό:. Ό,τι 
έβλεπεν ήδύνατο νά το ζωγραφίση καί είς τούτο 
μόνον περιωρίσθη, επομένως ό κύκλος τών εμ
πνεύσεων του είναι στενός. ’Εμπνέεται έκ τής 
καθαρά; πραγματικότητες καί απεικονίζει μόνον 
τά περί αυτόν δρώντα πρόσωπα. Έν γένει είνε 
ό σημαντικότερος 
πραγματικός ζω
γράφος ον ή Γερ
μανία παρήγαγεν 
άπό τής έποχής 
τού Holbein.

Δ. rEPANIQTHS. Ρεμβασμός. ( Κγιμιδσγζα'γία).
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τύπου; τής ισχυρά; πόλεω: , πρό πάντων δέ 
θαυμάζονται αί «'ζίπόζρεω έκ Btrnla.». «Ή 
ίπίσχεψκ τοϋ Λΰρερ παρά. τω Τισιανώ κτλ.» 
Ό Κ. Βέκκερ, ου τά κάλλιστα έρρα έφιλοτε- 
χνήθησαν μεταξύ τοϋ 1850 καί 1880. δέν κα
τόρθωσε νά συλλάβη τό βάθος τού αθανάτου 
κάλλους τής Αναγεννήσεως καί τήν μεγαλοπρέ
πειαν τών δρώντων προσώπων αυτής. Έν άπα- 
σιν αυτού τοϊς πίναξι τουναντίον, επανέρχονται 
αί αύταί ευειδείς μάλλον ή χαρακτηριστικά! μορ- 
φαί, αί αύταί κατά συνθήκην στάσεις καί τά 

αύτά πολυποίκιλα 
χρώματα, έν γένει 
δέ στερείται βαθύ
τητες. Ούχ ήττον 
άναμφίρηστος ύ- 
πήρξεν ή έπίδρασις 
αύτοΰ έπί πολύ 
χρονικόν διάστημα 
έπί τής Βερολι- 
ναίας Τέχνης.

Γύζης έν τώ έργαβτης.ίω του.

Ό Βέκκερ, Οα- 
νών το ογδοηκο
στόν έτος, είνε ο 
ύστατος καί σπου
δαιότατος αντιπρό
σωπος τής γνωστής 
έν τη ιστορία τής 
Τέχνης Βερολιναί- 
ας σχολής τών CO- 
loristes. Έμαθή- 
τευσε παρά τώ 
Klober καί έλκυ- 
σθεις έκ τών τοι
χογραφιών τού δι
δασκάλου του απο
φάσισε λεπτομερέ
στερου νά σπου- 
δάση τήν τοιαύτην 
τεχνοτροπίαν καί 
μετέβη τφ 1843 
παρά τώ Έρρίκω 
Hess έν Μονάχω. 
Μετά ταύτα διέ- 
τριψεν έν Παρισίοι; 
καί Ρώμη μέχρι 
τού 1847. Χάρις 
είς τήν γνωριμίαν 
Κάουλμπαχ, μετά 
τώρθωσε νά λάβη 
τού νέου μουσείου καί έν τή αιθούση τών Νιο- 
βιδών έζωγράφισεν εξ άριστα; παραστάσεις έκ 
τού σχετικού έξηγμένας μύθου. Μετά ταύτα 
μετέβη εις Βενετίαν ένθα διά τής μελέτης τών 
μεγάλων ’Ιταλών coloristes άπεκαλύφθη ζωη
ρότατα ή ιδιοφυία αυτού. Δύναται δέ νά θεω- 
ρηθή ώς πρόδρομος τού Μάκαρτ, καίπερ ούτος 
κάλλιον ήσθάνετο τό μεγαλότεχνον ύφος τού 
Βερονέζ. Έν τοϊς πίναξι τού Βέκκερ, ανευρί
σκει τι; λαμπρώς απεικονισμένους πάντα: τούς

αυτού μέ τόν 
τήν έπιστροφήν 
μέρος είς τήν

Γουλιέλμον 
αυτού κα- 
ζωγράφησιν

Αλλά καί τό 
18 9 1 ήρίθμησεν 
ευθύς άμα τή εμ
φανίσει του έπιφα- 
νεϊς νεκρούς, έν- 
θυμηθέν και τήν 
πτωχήν Ελλάδα. 

Διά τόν Γ'ύζην, 
έγράψαμεν ήδη εις 
τήν α Επετηρίδα 
τών Φιλοτέχνων». 
Αλλά έξακολου- 

θεϊ ακόμη έν Γεο- 
μανία θρηνούμενος 
ό θάνατός του.Ού- 
τω,τό έν Μονάχω 
έκδιδόμενον καλ
λιτεχνικόν περιο
δικόν «Kunst fur 
Alle κρίνει τόν θά
νατον αυτού ώς βα- 
ρυτάτην απώλειαν

διά τήν έν Μονάχωτέχνην.« ΌΝικόλαος Γύζης, 
κατά τόν άρθογράφον, κατελέγεται μεταξύ τών 
έπιφανεστάτων καί μάλιστα προσωπικών μορφών 
τής συγχρόνου γραφικής.Ούδεμια: χώρας ή σχο
λής τεχνοτροπίαν αποκλειστικό; ήκολούθεΓ ήτο 
ακραιφνής ίδανιστής. Άλλ ’ ό ιδανισμός αύτού 
έν τή τέχνη ούδέν είχε τό ψυχρόν ή τό ακαδη
μαϊκόν, μάλιστα δέ τά τής τελευταία: δεκαετη- 
ρίδος αύτού έργα, άνεπόλουν τήν άρχαίαν ελλη
νικήν τέχνην διά τό αίθέριον καί ασύλληπτου 

— — r Ν »
των απεικονιζομενων μορφών, ως ιοια καταοει- 
κνυται τούτο έν τή ’Eapirij Zvfijtorhi. II πι
νακοθήκη τού Μονάχου έχει λαμπρόν πίνακα

★ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ★
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αυτού: «Τά; Άπσκρεω £·> Έλλάδι», ή 'Λ τή; 
Δρέσδη; έτερον,«τόν ’Ορνιθοκλέπτην τή; Σμύρ
νης». Ό Γύζης ήρέσκετο μεγάλω; νά. άπεικο- 
•Afyj i-'/.Z'jcry.'zy. αντικείμενα τή; αψύχου φύ- 
σεως, καρπόν έπί παραδείγματι, μικράν α'Λζζέ- 
σμην ή άλλο τ'. παρόμοιον.»

Ί’ά έργα άτινα έν τώ έργαστηρίφ του κατέ- 
λίπε μετά θάνατον ό Γύζης, έταξ’.νομήθησαν καί 
έξετιμ.ήθησαν ύπό επιτροπή; έκ τών Γερν.ανών 
ζωγράφων Μίλλερ, διενθυντού τή; 'Ακαδημία; 
τοΰ Μονάχου, Λέμπαχ, Λαΐφτζ, Βιλλάϊδερ καί 
Καουλβαχ.

Έκτο; όγοοήκοντα περίπου ημιτελών σχεδια
σμάτων καί μικρών σημειώσεων γραφικών,τά έργα 
τά άξια λόγου άνήλθον έν τή αριθμήσει εΐ; 114.

Έκ τούτων τά τελειωμένα διαιρούνται 1)εΐ; 
Συνθέσει;, 2) Κεφαλά;, 3) Νεκράν Φύσιν, 4) 
Σχέδια.

Έκρίθη έκ τών συνθέσεων ώ; ανώτερα ή «ΙΙτή- 
σις τών πνευμάτων τή; Τέχνη;».

Τά πνεύματα, κατανυσσόμενα έκ τού αρμονι
κού ήχου τού οργάνου τή; Μούσης, άνίπτανται 
είς τά ύψη. Τά πλεΐστα ζητούν ν' άναρριχηθοϋν 
έπ ’ αϋτή;. "Εν τών πνευμάτων φθάσαν εΐ; τά 
ύψη τανύει τά; πτέρυγά; του. "Ανωθεν τούτου 
ΐπταται έτερον εΐ; φωτεινά; σφαίρα;. Τρίτον 
καταπίπτει,καί εΐ; τό βάθο; άλλα πνεύματα μέ
νουν αποκαρδιωμένα μή δυνάμενα νά έξαρθοΰν. 
ΊΙ άλληγορική αύτη παράστασι;, Οαυμασία 
τήν έμπνευσιν καί απαράμιλλο; τήν έκτέλεσιν, 
είνε έν τών αριστουργημάτων τοϋ Γύζη, έκ τών 
έν τώ έργαστηρίω του δ’ έργων τό μεγαλείτε- 
ρον (ύψου; 3. 50 έκατ. καί πλάτου; 2. 50) δια- 
τιμηθέν εΐ; 30, 000 μάρκα.

Δευτέρα εΐκών είνε τό «Προσκύνημα». Συμ
παθές άρρωστον κοριτσάκι ριψοκινδυνεύει, συνο- 
δευόμενον από τήν Ολ'.μμένην μητέρα του, τόν 
μακρυνόν δρόμον πρός τήν εκκλησίαν τή; θαυμα
τουργού Θεοτόκου. Είχε τάζει χρυσήν καρδίαν 
καί τήν φέρει μαζύ του. Άλλ’εΐ; τόν δρόμον αί 
δυνάμει; τό εγκαταλείπουν. Πίπτει λιπόθυμου. 
Ματαίω; μέ τό άπηλπισμένον βλέμμα τη; ή μή- 
τηρ ατενίζει ίκετευτικώ; τόν ούοανόν. ΊΙ λαμ- 
πά; ήτι; έμελλε νά καή εΐ; τήν εικόνα τή; Παρ
θένου διά τήν υγείαν, έχρησίμευσεν ώ; ή νεκρική 
λαμπά; τού δυστυχού; κορασιού. 'Ανυπέρβλητον 
είνε τό πάθο; καί ή οδύνη, ή διακεχυμένη είς 
τάς δύο φυσιογνωμία;. Ή εΐκών διετιμήθη 
10, 000 μάρκα.

« Όψοκομιστή;». Φορτωμένο; μέ κάνιστρον 
γλυκυσμάτων καί μέ δύο φιάλας οίνου κρεμαμέ- 
νας εκ τοϋ ώμου αισθάνεται έντρομο;, ότι τό 
λωοίον, διά τοϋ οποίου έκρατοϋντο αί φιάλαι, έρ- 
ράγη καί ολόκληρον τό φορτίον του έκινδύνευε 
νά συντριβή. Τό αίσθημα τούτο τού τρόμου άπο- 
οίοει μετά θαυμαστής τέχνης ό ζωγράφο; εΐ; 
τήν έκφρασιν τού όψοκομιστού (10,000 μάρκα).

Ή «Συμφωνία τοϋ Έαρο;» είναι ή τελευταία 
σύνθεσις. Όμιλος πνευμάτων ΐπταται ύπό τον 
ήχον ουρανία; μουσική; άπό τοϋ ουρανού είς τήν 
γην. Φώ; καί μύρον έκπέμπεται. Άλλ' δπου 
τό ιδανικόν προσκρούει εΐ; τό γήινον, αναφαίνε
ται ή πρώτη άκανθα (25,000 μάρκα). Αί Κε- 
φαλαί, δεκαεννέα τόν αριθμόν, είνε; Κεφαλή μι
κρά; ‘Ελληνίδος, "Ελληνο; μοναχού, παιδό; έξ 
’Ανατολής, Έλληνόπαιδο; μέ έρυθρόν σκούφον, 
Μοναχού, Νεαπολιτάνου μέ έρυθρόν κασκέτου. 
Άνδρος μέ λευκόν τουρβάκον (παστέλ). Συρίζον 
παιδίον, Κεφαλή κορασιού, Μινιόν, Χωρικού μέ 
σκούφον, Γέροντος, Μελέτη παιδό; έξ 'Ανατο
λή;, Κορασιού μέ λυτήν κόμην, Κεφαλή γέρον
τα;, Περιβεβλημένη γραΐα μέ μαϋρον μανδύλι 
τής κεφαλής. Ό προσκυνητή; τή: Μέκκας. Κο- 
ράσιον έκ Μεγάρων.

Είς τήν «Νεκράν Φύσιν» άνήκουσι : Καπών., 
Αχλάδια, Ρόδια μέ αύγά πασχαλινά, ’Ιχθύς, 
χοιρομήριον καί σαλσισότον, Ρόδα καί υάκινθοι, 
■καί άλλα.

Ή διατίμησις τών Κεφαλών καί τή; Νεκρά; 
Φύσεως ποικίλλει άπό 000—5000 μάρκων.

Εΐ; τά σχέδια. : ΊΙ Μεταμέλεια. Είς τό βά
θος τής είκόνος φαίνεται πλησιάζων ό άγγελος 
τή; Συγγνώμης ένφ άπό τοΰ; πόδα; τοΰ υιού, 
είς όφις, συμβολίζων τάς τύψεις τή; συνειδήσεως, 
απομακρύνεται. Τήν δυσχερή θέσιν άναπαριστά 
διά Φαύνου έπιζητοϋντο; νά έπισύρη προς έαυτόν 
Νύμφην.

Νύμφη άστεϊζομένη μετά τού Έρωτος. Τέσ- 
σαρα σχεδιάσματα είς μίαν εικόνα παριστώντα 
τό πνεύμα (σχέδιον διά τοιχοκολλήσεις τής 'Εται
ρίας τής τέχνη; τού Μονάχου). Κεφαλή τής Ποι
ήσει»; (σχέδιον διά μετάλλιον τού 'Ωδείου ’Αθη
νών). ΙΙνεύμα κρατούν Λύραν καί τέλος έτερον 
σχέδιον διά τοιχοκολλήσεις.

« Ό 'Απολωλός υιός». « ΊΙ ψυχή τοϋ καλλι
τέχνου». « Ό Χάρων» κατά τήν ελληνικήν παρά- 
δοσιν ώς πορθμεΰς τοΰ Άχέροντος. Ό «Αιών». 
Είς τόν πίνακα τούτον απεικονίζονται αριστερά 
μέν αί έπιστήμαι, ή φιλοσοφία, ή θεολογία, ή 
μαθηματική κλπ. δεξιά δέ αί τέχναι, ή μουσική, 
ή ζωγραφική, ή άρχιτεκτονική, ή γλυπτική κλπ. 
ακολουθεί δέ ή ποίησι; ή κατανύσσουσα πάσας διά 
τής ωδής.

«ΊΙ Φήμη» (τίτλος έφημερίδος).
Ή τιμή τών έργων τής κατηγορίας ταύτης ποι

κίλλει άπό 800 μέχρι 5000 μάρκων.
Ημιτελείς ελαιογραφία’, καί σχέδια είναι τά 

«ςής ·
« Η Χαρά». (Ή Χαρά κατελθοΰσα ϊσταται 

εΐ; τό μέσον χοροπηδούντων παιδιών). Τό πρώ- 
τοε ’χ^διον τής είκόνος ταύτης εύρίσκεται είς τό 
έν Άθήναις εργαστήριο·/ τοΰ καλλιτέχνου," είς 
μίαν αδιέξοδον πάροδον τή; όδοΰ Θεμιστοκλέους.

«ΊΙ Δόξα τών Ψαρρών».

Καταδίωζΐς κλέπτου εις 
τήν Τουρκικήν αγοράν.

« ΊΙ Αράχνη» (ή Έλλη- 
νίς βασιλοπούλα), ήτις ήθέ- 
λησε νά συναγωνισθή μέ τήν 
Παλλάδα ’Αθήναν εις τήν 
τέχνην τής ύφάνσεως, μετα- 
μορφωθεΐσα καί τιμωρηθεΐσα 
ύπό τής θεά; διά τήν ύπε-

« Άπόκρεω έν Αθήνα·.;,» 
(Τό πρωτότυποι εύρίσκεται 
είς τήν Πινακοθήκην τού Μο
νάχου). Μετημφιεσμένοι εισ
ορμούν άπροσδοκήτω; γελών- 
τε; καί άστεϊζόμενοι ει; οι
κογένειαν συγκεντρωμένη» 
πέριξ τής τραπέζης μίαν ε
σπέραν τών Άπόκρεων. Σκη- 
ναί έκ τού Άγώνο; τή; 'Α
νεξαρτησίας τή; Έλλάδο;. 
’Ελληνικό; Χορός. Ό Χρι

στός έπί τού Σταυρού. ' Ελληνικά! οικογενειακά’, 
σκηναί. “Ελλην ραψωδό; καί άλλα τινα σχέδια.

'Επίσης άπέθανεν έν Καινιγγζβέργη τή 8 
Ιανουάριου 1901 ό διακεκριμένο; τοπειογράφο; 

Μάς Σμΐδτ γεννηθεί; έν Βερολίνο τή 23 Αύ- 
γούστου 1818.

’Απέθανε τέλος ό ’Αρνόλδο; Μπαϊκλιν (B0C- 
klill), έν Αγίω Διμενίκω τού Ί’ιεζόλε τή 16 
(ν) Ιανουάριου 1901.

Δημοσιεύομε·/ έν άλλη σελίδι όμιιοτάτην ει
κόνα του έν προτομή, κατά σχέδιον τοΰ R. 
Engelmann.

< · Μπαϊκλιν ύπήρξεν εΐ; τών επιφανέστα
των συγχρόνων καλλιτεχνών. Έγεννήθη έν Bale 
τώ 1827, έκ πατρός εμπόρου υφασμάτων.

.ΑΓΓΛΆ
Ό μέγας ’Άγγλος ζωγράφος 

Ι·:ίκόνες·βαι”- Οΰμβέρτος Σκρόμερ έξετέλεσε,. έν 
λίσσης Βικτωρίας ύοατογραφία τήν εικόνα τή- βχ- 

σιλίσσης Βικτωρίας, έςηπλωμένης 
έπί τής νεκρικής κλίνης. Ή εΐκών αυτή έγένετο τή 
εντολή τοϋ νέου βασιλέως Έόουάρδου. I [ροτελευταία 
ε'.κών τής βασ’.λίσσης έν μεγάλω μεγέΟει είνε, ή τοϋ 
BenjaminConslanl, έν έρυΟρωπω βάΟει, χάριν τής 
όποιας έπ! μακρόν οιέμεινεν ό Γάλλος καλλιτέχνης έν 
Λονοίνω 'Π εΐκών αυτή, ήτις θεωρείται άπό τά δυ
νατότερα έργα τοϋ Conslanl έήετέΟη έν τή τελευταία 
έκθέσει’τών Παρισίων ύπ’ αυτής τή; Βασιλΐσσης 

Έσπούδασεν κατ’ άρχά; έν Γενούη, έν Βρυ- 
ξέλλαις, ένθα έγοητεύθη έκ τών Φλαμμανδών 
ζωγράφων,έν Παρισίοις, έν Ρώμη. ΤΙ οικογένεια, 
του ένεκα πολιτειακών λόγων κατεστράφη, διή- 
νυσε δέ έτη πενίας. Ένυμφεύθη έπίση; πτωχήν 
κόρην, άλλ ’ ωραία·/, ήτι; πλειστάκι; τώ έχρη
σίμευσεν ώ; πρότυπον τών εικόνων του. Τά 
πρώτα του έργα έζέθηκεν έν Μονάχω.'Ο ·.< I Ιάν 
πα'ζων τόν αυλόν»,έφοιλκυσεν τήν γενικήν προ
σοχήν.

Κατόπιν διωρίσθη καθηγητή; τοϋ Πολυτε
χνείου τή; Ιΐ.ΐμάρη;. άλλά. ταχέως έγκατέλειψε 
τήν θέσιν ταύτην, εγκατασταθεί; έν Ί’ώμ.η. ΊΙ 
ώραία φύσι: τόν έκράτησεν έκεϊ έπί πενταετίαν 
έο··ασθέντα παοανω -ικώτανα. Πεοιήλθε άοκετά 
[/.ερη κατίπ’.ν εν Γεο£Λ7ν·.α, Ίτζ/ ία Ελ6ε- 
τία, προσκτησάμενο; μεγάλην φήμην.

Ή'Ελληνική μυθολογία πολλάκ'.ς καί έξόχω; 
ένέπνευσε τόν μέγαν Γερμανόν ζωγράφον.

Πλέον τών πεντήκοντα έργων του δύνανται 
νά καταταχθώσιν εί; τήν πρώτην γραμμήν. ’Εξ 
αυτών αρκεί νά. άναφέρη τις τά έξή; : ’Ιδεώ
δες τοπεϊον (1855), το Κυυήγιον τής Άρ- 
τέμιδος, ΙΙόλις παρά τάς όχθας τής θαλάσ
σης, ΙΙοιιιήν φυλάττων το ποίιινιόν του,Ρω
μαϊκόν καπηλεϊον, Ή Μαγδαληνή θρηνούσα 
τόκ Χριστόν, Ή Μοϋσα τοϋ Άνακρέοντος, 
Ή μάχη τών Κενταύρων, Ό Τρίτων καί αί 
Νηρηΐδες, Ό Φαϋνος, Ή Σειρήν, Ή Άπο- 
καθήλωσις, Ή Φθινοπωρινή 'Εσπέρα, Τό 
’Εαρινόν Όνειρον, Ή Νήσος τών Νεκρών, 
Ό ίίρομηθεύς, Τό 'Ιερόν Δάσος, Ό Θεός 

δεικνύων είς τόν Άδάμ τόν Παράδεισον, Αί 
Ναϊάδες παίζουσαι, Ή Σιγή τοϋ Δάσους, 
Ναυτικόν έίδύλλιον, 'Αφροδίτη.

’() Μπαϊκλιν έν τή τελευταία παγκοσμίω έκ- 
θέσ-ι τών Παρισίων είχεν έκθέσει μίαν άπό τάς 
πολλά; αυτοπροσωπογραφία; του.

Εικόνα; έργων τοϋ Μπαϊκλιν Οέλ:μεν δημο_ 
σιεύοη έν τή « Πι>·αχοθήχη·> λίαν προσεχώς.

— 'Ιόν Λονδίνο, έγένετο διαγωνισμός μεταςΰ τών σπου
δαστών διά τό (Ιραβεΐόν C'eswick. Θέμα ήτοι «1’υά- 
κιον οιασχίζον πεδιάδα».Ίό βραβεΐον ελαβεν ό Board.

—Εις τήν New Gallery τοϋ Λονδίνου έξετέθη συλ
λογή τών έργων τοΰ “Αγγλου ζωγράφου Bichniond, 
ακαδημαϊκού Τά έργα του αρκετά τόν αριθμόν, έπε- 
κρίθησαν μάλλον. Ί’αίνεται μελετήσας τούς μεγάλους 
ζωγράφους κα'ι πιστεύων είς έν μέγα ιδεώδες. Ό Βί- 
climod ζωγραφίζει ό,τι σκέπτεται καί όχι δ,τι ίδλέπει 
’Επίσης εί; τήν Dudley Gallery διωργανώθη έφέτος 
«"Εκθεσις τοπείων», κατά τόν παρελθόντα μήνα. Κατά 
τήν εκθεσιν ταύτην οιεκρίθησαν αί έν πλήρει φωτί 
σπουδαΐ τοΰ L. Thomson,
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'■lj-XX?I. skzxiiua iiGioidxu A? 0.

NOIJV39
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-3s Ski a'zxia’a'zi xiAOzixiss 5m Axok0idx3‘).dsgs3inoj
noi noisri'zAS noi χιο'ζιυηγχχουχ xi ■Jmi30liAyi 

aiixxj noi Akidos Amo
-i30'zz7.3iOYii agr.oi id7.as Ami xa Ak.ioi (Yxx a'zi oixo
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■noi Α'ζλοχγηο kxdxig a'zi xig Aonixsmo 01 

so'zzxuxos 000‘f· 5X1 z<j> la ‘Arndgiy gg.‘£ SxiJx ‘Ssx 
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• ss AodsixigAS 'zqZ-.sgsua ao ao’ZoSs axo'zqcsxosus zki 
000'01 ·Α<η03Χ?Ζ AWAll odu 3013^X3 .Ι»||ΒΛ\ -kx'ZQOX
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xq zodainoxdq -sxinxi sxa’Zsi sti lis isiAOxkzx -.xi 
-ia’Zsi zxiiouoyuius zki jxx Λ'ζχιιυηγλογηΙ a'zi -umi 
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l3QnOYOXXl3 Xl’dlXly. kx:..’ZjlOiq n_
•zoioidx J<p‘JxgAoxo\i 5'ί1 noiicXiiAX zozarhsQsixs *a  
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ixiAo’ZdaAS όιχο A3 xaux ‘oroAda nmiA3Q3ix3 Ami ΑοΑογ 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τά ανάκτορα ταΰτα θά εύρίσκοντο έν Λευκάδι.'Π γνώ
μη αΰτη εύρε συνήγορον τόν ’Ολλανδόν αρχαιολόγον 
κ. Οΰγκωπ, όστις κατελθών εις 'Ελλάδα, μετέβη ήδη 
εις Λευκάδα πρός τόν σκοπόν τούτον μετά τού κ. 
Δαϊρπφελο. Αί άνασκαφαΐ ήρξατο εις τό ανατολικόν 
παράλιον παρά τόν κόλπον Βλιχέ.

Ό Διαγωνισμός τής γλυπτικής ό 
Διαγωνισμός ύπό τής 'Εταιρείας τών Φιλοτέχνων 
γλυπτική; πρό τινων μηνών προκυρηχ.Οείς εντολή 

τής πρός ανέγερσιν μνημείου εις τόν 
αείμνηστον πολιτευτήν Λομβάρδον επιτροπής έν Ζα- 
κύνθω, έληξε. ΊΙ έλλανοδικο; επιτροπή αποτελεσθεΐσα 
έκ τοΰ πρώην Υπουργού κ. Βουλπιώτου, τού Διευ- 
Ουντού τής Γερμ. αρχαιολογικής σχολής κ. Δόρπφελ 
και τού βουλευτοΰ καί προέδρου τού Δημοτ. συμβου
λίου Ζακύνθου κ. Κ. Λομβάρδου ύπέβαλεν εις τήν 
Εταιρείαν τήν κατωτέςι» δημοσιευόμενη·/ εκθεσιν. 

“Ηδη, εναπόκειται εις την έν Ζακύνθω επιτροπήν 
νά προβή εις τελικήν άπόφασιν. Εικόνας τής προκρι- 
Οείσης προτομής, ώς καί άποψιν τού όλου μνημείου, 
τού ύποβληθέντος εις τήν κρίσιν τής επιτροπής καί 
έγκριΟέντος, δημοσιεύομε·/ ωδε.

ΊΙ εκθεσις τών κριτών έχει ώς έπεται ;
Κύριε Πρόεδρε

Εις έκτέλεσιν τή; άνατεθείση; ήμϊν παρά τή; "Ι'μετέρα; 
'Εταιρεία; εντολής' συνήλΟομεν όπως έξενέγζωμεν τήν κρίσιν 
ήιιών έπί τών ύποβληθέντων*προπλασμάτων διά την ανέγερσιν 
μνημείου τοϋ μακαρίτου Κωνστ. Λομβάρδου.

Έκ τών ύποοληΟέντων κατά τόν πρώτον διαγωνισμόν τριών 
προπλασμάτων, έξ ών τό έν ανευ προτομής, ή επιτροπή εόεώ· 
ρησεν όμορώνω; ότι ούδέν κατόρθωσε να άποδώσζ, τού; χαρα
κτήρας τού μακαρίτου Λομβάρδου και επομένως ουδόν τούτων 
έθεωρησβ προκριτέον.

Κατά τόν σήμερον ένεργηθέντα διαγωνισμόν'»/'και μόνον 
εργον υπεβλήθη εί; τήν κρίσιν ημών. Καί -οι καί έν τώ έργω 
τούτω ή άπόδοσις τών χαρακτηριστικών τού μακαρίτου Λομ-

Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. ΙΙροτομή Λομβάρδου

γ. δημητριαδης. Μνημείου Λομβάρδου

βάρδου δέν δύνατα: νά Οεωρηβή τελεία, έν τούτοι; ή επιτροπή 
κρίνει τούτο ώς τό σχετικώ; καλλίτερου τών εις αυτήν υπο- 
όληΟέντων, θεωρούσα έπαρκώ; κατά τα άλλα επιτυχή την ανα
παράστασή τού όλου μνημείου, τοΰ ύπό του κ.Γεωρ. Δημη- 
τριάδου ύποβληΟέντος

Έ/ ΆΟήναι; τή 24 'Ιανουάριου 1901.
Μετ’ έταιρέτου ύπολήψεω;

Ή Επιτροπή
Δ. X. ΙΙουλπιώτης. Γ. Δορπφελ. Κ. Άργ. Λομδάρδος

Έν τή Γαλλική άρχαιολο- 
ΊΙ αρχαία γραφική γιχή σχολή ό παρεπιδημών αρ

χαιολόγος κ. ΙΙοττιέ εκαμεν έν- 
διατοέεουσαν άνακοίνωσιν περί τών εν Δελφοί; εικόνων 
τοΰ Πολυγνώτου.

Ό κ. I Ιοτιέ ειδικό; μελετητή; τή; γραφικής τών 
αρχαίων, εξέλεξε προσφιλές αΰτώ θέμα. Άτυχώς τά 
άνακαλυφθέντα ερείπια τής «Λέσχης» τών Δελφών 
ουδέ ίχνος διέσωσαν τών περίφημων γραφών τού 
Πολυγνώτου. Ό Γάλλος καθηγητή; ήθέλησεν α
πλώς διά τής ομιλία; του νά διε-,κρινήση έν χωρίον 
τού ΙΙαυσανίου, τό άναφερόμενον εις τήν έν τή Λέσχη 
τών Δελφών περίφημου τοιχογραφίαν τού Πολυγνώτου 
ήτις είνε άριστον ύπόδειγμα συμβολικής ζωγραφική; 
—οίαν έφήομοσεν αυτήν εις τούς χρόνους μας ό I'tivis 
ile Cliav.iuiu’s π χ —αφού παρείχε·/ εις τούς θεατά; 
τόν χορόν τών έπισήμων γυναικών τού εγκλήματος 
καί τοΰ μοιραίου έκπροσωπουσών τά πάθη τα τραγικά 
καί τήν ειμαρμένην τήν βαρύνουσαν τού; ανθρώπους, 
ώ; καί τού; κολαζομένους παραβάτα; τών θείων νόμων 
(Τάνταλος, Σίσυφος κλπ.) πάντα; δέ τούτους, άποτε- 
λοΰντας οίονεί τό πανόραμα τής Αμαρτίας, έπιβλεπο- 
μένους ύπό τής θείας μορφή; τοΰ Όρφεως, τοΰ «πα- 
τρος τούτου τής Εκκλησίας τού παραπλανηθέντο; με
ταξύ τών Είδωλολατρών» ,ο'ις τόν ώνόμασεν ό κ. Ποτ- 
τιέ, στηριζόμενος εις τόν θαυμασμόν Κλημεντος τοΰ 
Άλεξανδρέως καί θεωοών αυτόν ιό; είδος θεολόγου,εοϋ 
οποίου τά υψηλά ρήματα παρηγορούν τούς πονούντας.

Τοϋ χορού τών 'Αμαρτωλών Γυναικών, τής κλασι
κής ταύτης καί προΔαντείου Κολάσεως προεΐχε κατά 
τόν Παυσανίαν ή Φαίδρα, ώς κορυφαία τις τοϋ' χορού. 
Ό Παυσανίας λέγει :

.. . ΚάΟητα·. μεν έπί πέτρας (Αριάδνη), όρα δ' εί; τήν 
αδελφήν Φαίδραν, τό τε άλλο αίωρουμένην σώμα έν σειρά καί 
ται; χερσίν αμφοτέρωθεν τή; σειρά; έχομένην' παρείχε δέ τό 
σχήμα καίπερ έ; τό ευπρεπέστερου πεποιημένον συμβάλλε- 
σΟαι τά έ; τή; Φαίδρα; τήν τελευτήν.

ΊΙ Φαίδρα λοιπόν, κατά τόν Παυσανίαν, έκάθητο 
επάνω εις αιώραν, καί διά τούτου ύπβδήλωνεν ό ζω
γράφο; τό τέλος της, τήν δΓ απαγχονισμού αυτοκτο
νίαν. Άλλ’ ό ΙΙοττιέ δέν παραδέχεται τήν έξήγησιν 
ταύτην. ΊΙ αιώρα έχει άλλον λόγον.Ό ζωγράφος έθε
σε·/ επ’ αυτής τήν σύζυγον τού Θησέως ώ; μέλλουσαν 
νά ύποοληΟή εις καθαρμόν τής αμαρτίας της.

αι

Έπρόκειτο έν τώ Ζαππείω 
Σύντομοι ειδήσεις νά γείνη καλλιτεχνική εκθεσις’, 

οία έγένετο καί κατά τό παρελ
θόν έτος' άλλ’ έματαιώθη, καθότι τό Ζάππειον παρε- 
χωρήθη διά τήν Κυπριακήν εκθεσιν.

—Νέον εργον έπεράτωσεν ήδη ό ζωγράφος κ. Κον- 
τόπουλος, τήν προσωπογραφίαν τού κ. Δοσίου.

— Αρκετά τιμητική είδησις διά τόν έν Παρισίοις 
συμπληρούντα τά; καλλιτεχνικά; του σπουδά; κ. Γα
λανήν. Προσελήφθη ώς έκτακτος συνεργάτης τού «So
led du Dimimclie», διά τό γελοιογραφικόν μέρος, άμει- 
βόμενος λίαν ίκανοποιητικώς.Τήν πρώτην συνεργασίαν 
του αναδημοσιεύομε·/ έν τή σατυρική σελίδι τής «Πι
νακοθήκης ·.

— Ό κ. Φρ. Άριστεύς άσχολεϊται εί; τήν σύνθεσιν 
αγροτικής είκόνος.

— Ο κ. Γερανιώτη; συνθέτει ήδη τήν «Σκέψ.·/· 
pendnnt τοΰ «Ρεμβασμού», έπεράτωσε δέ μίαν κεφα
λήν γυναικό; έν κρητιδογραφία, άγορασθείσαν παρά τού 
κ. Μαρίνου.

— Εν τώ μαρμαρογλυφείο) Κοτζαμάνη άποπερα- 
τούται ή αναθηματική στήλη τών έν τώ πολέμιο τοϋ 
1897 πεσόντιον φοιτητών. Θά στηθή έν τώ προαύλιο) 
τού Πανεπιστήμιου καί θ' άποκαλυφθή τή 25 Μαρτίου'.

— Μετά πολλής δρασ-ηριότητο; ένεργοϋνται αί 
εισφοραί δια την εν ΆΟήναις άναστήλιοσιν τοΰ άνδοιάν- 
τος Κολοκωτριόνη, Μέχρι τούδε συνελέγησαν 7,000 δρ. 
, — Έν διαμε^ίσιιατι σανιδοφράκτοι τού Κεντρικού 
αρχ. μουσείου ήρξατο ό καθαρισμός τών έν Κυθήροις 
εύρεθέντο)·/ αγαλμάτων καί τεμάχιο)·/ Ό καθαρισμός 
ήρξατο άπό τών χαλκών αγαλμάτων, τεθέντων έν 
άπεσταγμενο) ϋδατι, ινα άποπλυθώσιν έκ τού άλατος. 
'Π συγκόλλησις άνετέθηε’ις Ιταλόν τεχνίτην.

_ — θ βουλευτής κ. Στρατός έκδώσας στρατιωτικόν 
σύγγραμμα, έοήλωσεν ότι τήν πρόσοδον έπι τής 
λησεως θα καταθέση εις τό ταμεϊον τοΰ στρατού 

οριαντος εις τόν Φαβιέρον, τόν φιλέλληνα φαλαγγάρ
χην Γάλλον, όστις είσήλθεν εις τήν Άκρόπολιν όπως 
βοηθηση τούς "Ελληνας. «ΊΙ άνέγεοσις αναθηματικής 
στηλης έπί τοΰ Άοείου Πάγου ή πρό τής εισόδου τής 
Ακοοπόλεως ιφερούσης τόν ανδριάντα τού Φαβιέρου 

δεικνύοντος τήν Άκρόπολιν, έπί' δέ τών πλευρών τά 
ονόματα τών συναγιονιστών του και τών πρώτων ιδρυ
τών τού τακτικού στρατοΰ, νομίζω, λέγει ό κ. Στρα
τός, εκπληροΐ τόν σκοπόν επαρκώ;.

_ ΕΕ τάν διακεκριμένον ζωγράφον κ. Λύτραν άνε- 
τεθη ύπό τοΰ Πανεπιστημίου νά φιλοτεχνήση προσω
πογραφίαν τού θανόντος καθηγητοϋ Ίω.'Πανταζίδου. 
, θ' γλύπτσί’Λαζ. Φυτάλης και Ί. Λαμπαδίτης 
επεράτωσαν τήν αναθηματικήν στήλην εί; τόν φιλέλ
ληνα Ιταλόν Σανταρόζα, πεσόντα έν Σφακτηρία τή 

τω-
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ΧΡη’^ύση ώ; απαρχή έράνων διά τήν ΐδρυσιν άν- 
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2<> Μάρτιον 1825, ένθα καί θά στηθή Τό εργον άνέ- 
λαβον αντί 6,000 δρ. είργάσθησαν δέ έπί 7 μήνας. 
Εινε ύψους 5 1)2 μέτρων, παριστάνει δ' έν άναγλύφω 
όλόσωμον τήν Νίκην προσφέρουσαν στέφανον δάφνης'. 
Ίΐ προτομή έγένετο έπί τή βάσει χαλκογραφίας ήν 
εδωσεν ή Γαλλ. πρεσβεία Άλλά τό μέρος ένθα θά 
ϊδρυθή έν Σφακτηρία είνε άπρόσφορ-.ν δια τήν τοποθέ- 
τησιν τής στήλης. _ Έκεϊ άποσπασθέντων καί καταπε- 
σόντων ογκολίθων έν τή παραλία είνε δύσκολο·/ νά 
στηθή 'Εξελέγη δέ τό μέρος τούτο διότι ισχυρίζονται 
τινές ότι εκεί κάπου έπεσεν ό Σανταρόζα;, άλλ'οστά 
δέν άνευρέθησαν. Τό εργον εΰρηται έν τώ έργαστηρίω 
τού κ. Λαμπαδίτου, επί τής οδού τού Λ' νεκροτα
φείου, έγένετο δέ κατόπιν διαγωνισμού.

— 'Ανεχώρησεν εί; τήν Αίγυπτον χάριν καλλι
τεχνικών έργασιών, ό δόκιμος Κερκυραϊος ζωγράφος 
κ'· Σπ' -^ί^έλης.Ό κ, Σκαρβέλης θά περιέλθη'όλην 
τγι7 Αίγυπτον, έργαζόμενος έκ τοϋ φυσικού, έπανερχό- 
μενος δέ τόν προσεχή 'Οκτώβριον εις ’Αθήνας θ’ 
απέλθη εις ’Ισπανίαν.

— Ό ζωγράφος κΛΙποκατσιάμπης ελαβεν έκ Ρώ
μης παραγγελίαν νά έτοιμάση δέκα ύδατογραφίας, αϊ- 
τινες ήγοράσθησαν προκαταβολικώς.

—Λίαν προσεχώς ό κ. Ι’οϊλός αποπερατώνει τόν 
μέγιστον έλαιογραφικέν πίνακα αύτού, τόν παριστώντα 
τήν μάχην τών Φαρσάλων.

— Έπσνελήφθησαν έν’Επιδαύρω,αί ένεκα τών εορ
τών διακοπεϊσαι άνασκαφαι έντώίερώτοϋ ’Ασκληπιού 
εύρέθη δέ, καθά έπιστέλλει ήμϊν ό αυτόθι έφορος, μι
κρός κορμό; αγάλματος.

—Έν Ίδάκη άνευρέθη τυχαίω; ύπό χωρικής, καλ- 
λιεργούσης τόν αγρόν της, άγαλμάτιον' χαλκούν 15 
εκατοστών, παριστών γυναίκα ή θεάν, πιθανώς τήν 
Αθήναν ή Αφροδίτη·/, άρΐστης τέχνης, μέ κεκομέ- 
νους μόνον τούς βραχίονας. Ί“ο άγαλμάτιον ήγόρασεν 
εις ευτελή τιμήν είς Αγχλος περιηγητής.

— Έπεσκέφθη τάζ Αθήνας ό εκ Πατρών ζωγράφος 
κ. Έπ. Θωμόπουλος. Ό κ. Θωμόπουλο;, νεώτατος, 
έσπούδασεν είς τήν Άκαδηαίαν τής Νεαπόλεως, έν ή 
'έλαβε τό πρώτον βραβεΓον εις τό γυμνόν μεταξύ 24 
αλλοδαπών σπουδαστών, τόν προσεχή δέ μήνα απέρ
χεται πάλιν είς Ευρώπην, έν ή Οά διατρίψη έπί μα
κράν. Εί; τήν παγκόσμιον “Εκθεσιν τών Παρισίων ή 
• Όδαλίσκη» του ετυχε τιμητικής μνείας, έν τώ έπι- 
σημιρ δέ Εικονογραφημένο) καταλόγω έδημοσιεύθη μόνη 
αΰτη μετά τών «Δυσαρέστων ειδήσεων» τοΰ κ. Γ’άλλη, 
έξ όλων τών έκτεθεισών Έλλ. εικόνων. Ό κ. Θωμό
πουλος, όστις πρός τοΓς άλλοις κέκτηται σπάνια προ
σόντα πνευματικής άναπτύξεως, θά παράσχη άμέριστον 
την ύποστήριξίν του είς τήν «Πινακοθήκην», ήτις 
εκτός τής’Οδαλίσκης του καί άλλα έργα του, τυχόντα 
έν Ιταλία πολλής έκτιμήσεως, θά δημοσιεύση.

— Ό ζωγράφος κ. Μιχ. Σιγάλας άσχολεϊται ήδη 
είς τήν τοιχογράφησιν είκόνος τού Παντοκράτορος έν 
τώ νέω ναώ τοΰ Α'νεκροταφείου. ΊΙ ε’ικών κοσμεί τόν 
θόλον, εινε δέ μεγίστη.

—Διεκόπηοαν αί έν τώ βυθώ τή; θαλάσσης τών 
Αντικυθήρων ανελκύσεις τών αρχαιοτήτων. ΊΙ έξακο- 

λούθησις αυτών, ήτις θ’ άπαιτήση μεγάλα; δαπάνα;, 
0’ άποφασισθή άργότερον ύπό τή; Κυβερνήσεως.

—Σκέψις γίνεται όπως πρό τής εισόδου τού Πανε
πιστημίου,είς τό απέναντι τού Κοραή ύπόβαθρον στηθή 
άνδριάς, πιθανώς τού Ύψηλάντου.

—Ejc τό χωρίον Φανάρι τής Άνδριτσαίνη; άνευρέ- 
θησαν αργυρά νομίσματα αρχαίας εποχής.

— Έπερατώθη ή έπιδιόρθωσις τού Παοθενώνος. ΊΙ 
επιτροπή ήτις ήρχισε νά παραλαμβάνη τήν γενομένην 
εργασίαν θ’ άποφανθή ποϊαι αλλαι επιδιορθώσεις είνε 
άναγκαϊαι.- 22 -
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— Άπεδίωσε τη 20 Φεβρουάριου έν Ζακύ-.Οω ό 
γηραιός άγιογράφο; καί μέλος άν-επιστέλλον τής α Έ 
ταίρια; τών Φιλοτέχνων» Ίω. Ταμδάκη; “Εργα τοϋ 
Ταμβάκη είχον έκτεόή έν τή πρώτη καλλιτεχνική εκ
θέσει τών Φιλοτέχνων, κατόπιν δέ, έν τή παγκόσμια» 
έκθέσει τών ΙΙαρισίων, ένθα έτυχον βραβείου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Άρτι έξεδόΟησαν τά έξης έργα :
Die Englische Bankunst der Gegenwort ύπό Η. 

Mulhesius (’Αρχιτεκτονική) Βερολϊνον.
Portraits et Souvenirs ύπό K. Saint-Saens, ακαδη

μαϊκού.—Παρίσιοι.
Ornenienta! Details of the Italien Renaissance ύπό 

G Middleton καί R. Garden (Λονδϊνον).
The Origins of Art ύπό V. Hinz. (AovSFvov).
—Θαυμασία εΐκών τοϋ λόρδου 1‘οβερτς ύπό τοϋ ζω

γράφου W. Nicholson έδημοσιεύΟη έν έγχρώμω λιΟο-

—Τό άρτι έκδοΟέν (άρΟ. 95) φύλλον τοϋ Studio πε
ριέχει τάς έξη; μελέτα; : Τό νιτρικόν όξύ έν τή ζω
γραφική. — ΊΙ καλλιτεχνική πινακοθήκη τή; Γλα- 
σκώβης —Ό Αμερικανό; καλλιτέχνης Blaslllield.— 
Μετ’ όλίγας ημέρας Οά κυκλοφορήση γαλλιστί τό’ΙΙμε- 
ρολόγιον 1901 τοΰ Studio μέ λιθογραφικούς πίνακας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΛΙ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Λί εισπράξεις έκ τοϋ χοροΰ τοϋ οοΟέντος ύπό τοϋ κ. 
καί τής κ. Γρ.Ζλατάνου ύπολογίζεται νά φΟάσουν τάς 
5,800 δρ. Μέχρι τοϋδε είσεπράχΟησαν 3,700. Τό Διοι
κητικόν συμβούλων παμψηφε! ώνόμασεν έπίτιμα μέλη 
τής Εταιρείας τόν κ. Γρ. Ζλατανον καί τήν κ. Αικα
τερίνην Ζλατάνου, ήτις καί έξελέγη συγχρόνως πρόε
δρος τής έκ κυριών εφορευτική; έπιτροπής τής Καλλι
τεχνικής σχολής, ό δέ άριστος προσωπογράφος και μέ
λος τοϋ Διοικ. συμβουλίου κ. Ί. Δούκας προσεφερΟη 
εύγενώς νά φιλοτεχνήση έν ελαιογραφία τήν προσωπο
γραφίαν τής κ. Ζλατάνου.

— Κατά τόν λήξαντα μήνα έξελέγησαν έπίτιμα 
μέλη ό κ. Μαυροκορδατος, πρεσβευτής έν Κων)πόλει, 
ή παρεπιδημούσα έπιφανή; λόγια κ. Ίουλιέττα Άδάμ 
καί τακτικά οί κ. κ. Μ. ΙΙαπαρρηγόπουλος, αυλάρχης 
τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέα»;, Στ. Στρέϊτ διοικητής τής 
ΈΟν. Τραπέζης, Δ Σ. Βουλπιώτης, Λ Μόστρας, Λ 
Κωνσταντινίδης, Δ. Λαγοπάτης, Γ. Καροϋσος, Κ.Τρο- 
χάνης, Σπ. Γουναράκης, Ν. Σπυρομήλιος, X Χρη- 
στοβασίλης, Ί. Μινέτας, αί κυρίαι Άννα ΙΙαπαδο- 
πούλου, Σοφία Σχλήμαν, ή δεσποινίς 'Αγγελική Στε
φάνου καί άντεπιστέλλον μέλος ό κ. Σ. Βιττούρης,γεν. 
πρόξενος έν Τεργέστη.

—Κατά τόν μήνα Φεβρουάριον ένεγράφησαν 7 νέαι 
μαΟήτριαι εις τήν Καλλιτεχνικήν σχολήν τής 'Εται
ρείας. Τέσσαρες εις τό τμήμα τής τοπιογραφίας καί 
ύδατογραφίας καί τρεις είς τήν προσωπογραφίαν.

—Ό Άγγλος ναύαρχος κ.Κορόλος Βέρεσφορδ κληθείς 
καί μή δυνηΟείς νά παρευρεΟή είς τόν χορόν τής'Εται
ρείας εσπευσεν έκ Θεσσαλονίκης νά πέμψη είς τό προ
εδρείου έξόχως κολακευτικήν έπιστολήν, έκφράζων. τήν 
λύπην του, διότι δεν μετέσχε τοϋ χορού, ενεκα άνα- 
χωρήσεως αίφνιδϊως τοΰ στόλου.

—Ή έν 'Αλεξάνδρειά έκδιδομένη έγκριτος έφημερίς 
«’Ομόνοια» εδημοσίευσε μακραν καί εϋφημοτατην κρί- 
σιν περί τής «’Επετηρίδος τών Φιλοτέχνων»,γραφεϊσαν 
ύπό τοϋ αυτόθι καΟηγητοϋ κ. Άρβανιτάκη.

—ΊΙ χήρα τοΰ επιτίμου μέλους καί έπιφανοΰς 
καλλιτέχνου Ν. Γύζη άπεστειλε τό έξής ευχαριστή
ριον γράμμα πρός τό Προεδρεΐον τή; 'Εταιρείας.

Morayor Γι <I>eCfova(>iov !!)()/.
•Αξιότιμε Κύριε ΙΙρόεδρε

Βζ'ιίως συγκεζινημένη έλαΰον ν-ζώσιν τοϋ συλλυπητηρίου 
ψηφίσματος καί άνέγνωσα τά; πζήοους συμπάθειας καί εκτι
μήσει·»; εκφράσεις τά; οποία: είχε τήν καλοσύνην τό Ύμέτε- 
ρον Σωματείου νά μοί άπευΟύζη έν ήμ·ραις βαθέος πένθους, 
ει; ο έόυβίσθη ή οικογένεια μου διά τοϋ θανάτου τοϋ πολυφί
λητου μου συζύγου. Σϊ; παρακαλώ νά δεχ'ιήτε τάς εγκαρδίου; 
καί ειλικρινείς ευχαριστίας μου έπί τούτοι καί μεταδώσητε αυ
τός εις πατα τα αξιότιμα μέλη,μ.ετα τών οποίων τόσον στενοί; 
συνεδέετο ό μακαρίτη;.

Μετά τών ιδιαιτέρα»-/ προ; υμάς ευχαριστιών παρακαλώ, αξιό
τιμε κύριε Πρόεδρε, νά δεχ'ιήτε τήν διαίιβαίωσιν τή; έξοχου 
πρός ύμα; ύπολήψεως με')' ής διατελώ

"Λρτεμις Ν. Γύζη

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΥΠΟ ΤΑ ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ
Άχιλλέως Νέιι·—ΛΤΘΙΔΕΣ. Συλλογή 

ποιημάτων, άφιεοουμένων εί; γνωστά; κυρία; 
τή; ήμ.ετέρα; κοινωνία;, ών Οά. παρατίθενται καί 
αί εικόνες έν Γερμανία έπεςεργασΟεϊσαι. Έκτο; 
τήςποιήσεω;, τό [ϊιβλίον Οά έχη καί άλλην ιδιορ
ρυθμίαν, ότι Οά έκδοΟή εί; έβδομή ιόντα μόνον 
αντίτυπα, άτινα Οά. όωρηΟώσιν ει; τά; ειρημένα; 
κυρία;, εέν Οά κυκλοφορήση εέ ούτε εν παρ' άλ
λοι;. Ή «Πινακοθήκη» έκ τή; στενοτάτη; ταύ
της οικογενειακής εκεόσεω; έλαβεν ήδη τρία 
ποιήματα, άτινα έξαιρετικώ; καί μόνη αυτή Οά 
εημοσιεύση μετά τών εικόνων τών κυριών, τή 
εύμ-νεϊ συγκαταθέσει των.

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ
Τάσου Καζώτη ΝΥΜΦΑΙΑ ( Ημερολό

γιου τοϋ 1901 Έτ:; 6’.) Άπό [αίαν y.-.κράν γω
νίαν τή; Αίγύπτου, τό Barrage, ό φίλο; ήμών 
κ. Καζώτης, δόκιμο; δημοσιογράφο;, μας έστειλε 
κομψότατον καί έκτάκτω; καλλιτεχνικόν τό Ημε
ρολόγιό·» του. Εινε ή πρώτη σχεοόν καλλιτεχνική 
έλληνική έκδοσίς, ή κατά τό πρότυπον τών έν 
Ευρώπη πολυτελών εκεόσεων γενομένη, μέ έγ
χρωμου; εικόνα;. II «Πινακοθήκη» έγκαροίω; 
συγχαίρει τόν φιλότεχνον εκδότην, διότι είδεν 
έπί τέλους καί ή 'Ελλά; βιβλίον τό όποιον δύ
ναται άνερυΟριάστω; νά κοσμήση τήν αριστοκρα
τικότερα·/ βιβλιοθήκην. Λόγιοι οϊοι οί κ. κ. Κ. 
Ραγζαβής, II. Νιρβάνα;, Γ.Σουρή;, Δ. Γρ.Καμ- 
πούρογλο;, Δ. Καλογερόπουλο;, Άγ.Σημηριώτης 
καί άλλοι έγραψαν ώραία άρθρα. Έν γένει ή καλ
λιτεχνική διακόσμησες τοϋ βιβλίου είνε σπανία.

ΜΟΥΣΕΙΟΝ- Εβδομαδιαίο·/ Αθηναϊκόν φύλ
λον, έκδιδόμενον ύπό Ί. II. ΧρυσανΟοπούλου. 
Έξεδόθη τό Α', φύλλον μέ ποικίλην φιλολογι
κήν καί κοινωνικήν ύλην καί εικόνα;. Τά γραφεία: 
Όδός Νομισματοκοπείου άριΟ. 7.

ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΤ

Σί/ δέ θα ίίίς. γλυκύτατε πατέρα. 
ΘαΟαι βαθειά ϋτό ιινΰυά <ϊου θαυ,ρένος. 
Όταν για ρε Οά βγϋ καινούρια ήμερα. 
Όταν κ’έγώ 0ι: νάμαι ευλογημένος· 

Στον ϋηνο τό στερνό σου βυθισμένος 
Και δέ θά ΐδίϊς τή δόλια μου μητέρα. 
Τά χέρια ποϋ Οά ύύί'ινιι στον αιθέρα 
Άψ ' τή χ<ιρά που θάμαι δοξασμένος.

Δέ Οά τό ΐδϋς· άλλ' άνοιξε τό στόμα 
Και δόσε μου, πατέρα, τήν ευχή σου 
ΙΙρίν νεκρωμένο ίδώ τό μαύρο σώμα

Και τότε Ον πιΟυμας αποκοιμήσου. 
Θά κοίμηθής γΐιι λίγο μέσ' στο χώμα 
I ιατί Οά σέ ξυπνήση τό παιδί σου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. ΙΙώς δύναται νά ιιεταψραοθ7| καταλλη-

λότερον ή λέΰις pendant» καί πώς ή 
λέξις ΙοικΙ, προκεαιένου περί έργων 
τέχ*η<:;

2. Η τέ^νη είνε επιδεκτική προόδου ;
3. 1 ί επιδρά περισσότερον έπί τοϋ λαοϋ. Η

τέχνη'ή ή φιλολογία:
'Απαντήσεις, σύντιμι·. πάντοτε, γίνονται 

ίεκταί μέχρι τη; 25 Μαρτίίυ. Εί; τού; έπιτυ- 
χέστερον άπαντώντα; ςωρεΐται τεύχος καλ
λιτεχνικών εικόνων.

ΔΙΑΤΩΝΙΣΜΟΣ
« Ή Πινακοθήκη» Οέλουσα νά ένισχύ 

καλλιτεχνικά; τάσει; τή; συγχρόνου 
προκηρύσσει διαγωνισμόν ;ζεταξύ 
λιτεχνών καί ερασιτεχνών,πρό; ύ— 
σχετιζςμένου πρό; την Τ’ 
ώ; έμβλημα τή; « Έταιρ 
Τό σχέόιον αύτό θά. χαραχΟή 
έπισήμων τή; Εταιρεία; έγν 
όέ εί; σήματα κ-.μβιοέόχη:, 
μέλη ει; τά; έκάστοτε έορτά; τής Εταιρεία 
Κάτωθεν τού ύποβληΟησ:μέ·ζου σχεοίου 
τεθή έν ρητόν,όπερ ()ί έπιγραφή καί έπί 
λίυ έντφραγίστου,περικλείοντας τό άληθέ 
τοϋ οιαγωνιζεμένου.

Είς τόν οιαγωνισμόν μόνον Έλληνες κ.αλλι- 
τέχναι όύνανται νά μετάσχωσι ές οίουοήποτε μέ- 
ρου·. Μόνον οέ τού βραβευθησομένου σχεοίου θ' 
άποσφραγισΟή ό φάκελλος.

Πλήρη; έλευθερία ε'μπνεύσεως, σχήματος, 

ΰση τα; 
τέχνη; 

τών καλ- 
ιβολήν σχεοίου 

Τέχνην, ίνα χρησιμ.εύσγ, 
:εία; τό>ν Φιλοτέχνων». 

ω; σφραγί; τών 
γράφων, Οά άνατυπωΟή 

άτινα Οά φέοιυν τά

δέον νά 
φαζέλ- 

:; ονομ.α

παραστάσεω; άφίεται τώ καλλιτέχνη. Τά '·'!>■- 
όιογραφήματα οέον νά άποσταλώσιν εί; τήν Διεύ- 
Ουνσιν τή;« I Ιινακοθήκη;»(όοό; Πινακωτών 22α) 
μέχρι τής 10 Απριλίου. Ή κρίσι; θ' άνατεΟή 
εί; επιτροπήν εκ καλλιτεχνών.

Ώ; βραδεϊον Οά όοΟή τιμητικόν μεταλ
λίου. υπό τή; « Εταιρεία; των Φιλοτέχνων»», 
φέρον κεχαραγμένον τό όνςμα τού καλλιτέχνου 
καί τό έγκριθησόμενον σχέόιον τό βραβευθη- 
σόμενον οέ μετά τών έπαινεΟησομένων θά οημο- 
σιευθώσιν έν φωτοτυπία εί; τό φύλλον τοϋ Μαίου 
τή; «Πινακοθήκης». Οΰτω Οά δύναται νά κρίνη 
καί έκαστο; τών αναγνωστών έξ ιδία; άντιλή- 
ψεω; περί τοϋ κρείττονος σχεδίου.

Ο ΑΓΕΡΑΣ
Φυσιιξε ό τρελλός αγέρας
ΤΩ. τί λύσσα που τόν θρέψει.
Σύνεψα κυλούν ψ;ηλ<ϊ
Και θαμπό άργοκυλα
Τό αστέρι τής ήμέοας
Στ’ άσπρομέλανα τά νέφη

’Ανθη έσκόρπιοε σ' τό χώμα
Κι άσπρολούλουδα στους δρόμους, 
Τά ψευγάτα του φιλιά
Έχυσαν ξανθά μαλλιά
Σε άγαλματένιο σώμα
Σέ άλαβαστρένιους ώμους

Τέτοιος είν κι’ ό στεναγμός μου, 
Σου ξεπλέκει τά μαλλιά σου 
Κι’ άσ.προλούλουδα κυλά
Και θερμό άπό ψηλά
ΙΙέψτει μέσα στην ποδιά σου
Ένα δάκρυ τού έρωτός μου

Κι' έπειτα θαμπό κυλά
Μέσ’ στη συννεφιά τοϋ κόσμου-

ΤΙΜΟΣ ΜΩΡΑ Ι ΤΙΝΗΣ

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
Έκτακτον τεύχος περιέχον J5<5 φωτοτυ

πίας τσιγκογραφίας τών έργων τή;
Καλλιτεχνική; ΈκΟέσεως των Φιλοτέχνων, μετ' 
άρθρων καλλιτεχνικών, συνεργασία τών κ. κ. 
Κλ. ΡαγκαβιΊ, Τ· Άμπελό, Καλλιόπης 
Κεχαγιά. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Άλ Φι- 
λαδελφέως, Δ· Ι· Καλογεροπούλου, Σ. 
Μαρτζώκη, Γ. Πώπ. Ζ ΙΙαπαντωνίου,Τ- 
Μωραϊτίνη, Α. Καρκαβίτσα, Γ- Στρατήγη-

'Ολίγα άντίτυπα ΰπολειφθέντα τ.ωλοϋνται 
εί; τά γραφεία τή; «Πινακοθήκη;» αντί δρ. 4 
έκαστον. Έν τώ έςωτεριζώ ή τιμή εί; χρυσόν, 
προπληρωτέα.
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ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΣ. — 'Εργο·» τοϋ ί·> 
Σμύονη νεαρού καλιτέχνου ζ.Ευαγγέλου Ίωαννίδσυ. Ό 
ναό;’ένω τελείται ή χειροτουία είναι ό έν τή υ,ονή τή; 
ΙΙάτμου ναύ'ς.Έν τή εΐζόνι παρχτη^'/ϋμίν,δτι ένώ πάν
τοτε'ή είζών τής Παναγία; εις τους ναούς τίθεται δε 
ξια, έν τώ ναώ τούτω,ή είζών εινε αριστερά. Ιο^εογον 
έξετέΟη πέρυσι·/ έν τή έζΟέσει τών Φιλοτέχνων, έφέτο; 
3'ε έν τή καλλιτεχνική έζΟέσει τή; Σμύρνη;.

’ ' ·©»
ΤΟ ΑΝΘΟΣ—Η ΓΡΑΦΙΣ. Άμφότερα έργα τοΰ Alf. 

Mucha. Ό Mucha είνε ό ύπατο; σήμερον τών ζωγρά
φων τών σχεδίων τή; διαφημίσει·»; και τή; διακοσμη- 
τιζή; έν γένει. Είνε ό περίφημο; σχεδιαστή; τών"Σκη
νών καί επεισοδίων τή; Γερυ.κνία; ·>■ Συνέθεσε τα προ
γράμματα (affiches) τοϋ θέατρου τή; ’Αναγεννήσεως 
έν Παρισίοι; διά τά; παραστάσεις τής Gioconde, τή; 
Κυρίας μέ τάς Καμελία; καί άλλα.

Οί πίνακες του οί διακοσμήτικοί εινε σήμερον πολύ 
τοΰ συρμοϋ. Είνε συνεργάτη; τής Illustration, τοΰ 
Figaro illustrd, τοϋ Monde modcrne, τής Vie ρο- 
pulaire κτλ.Ό Mucha έγεννήθη έν Μοραβία τώ I860.

Α. ΣΙΛΒΕΣΤΡ.— Τή 8 Φεβρουάριου ήγγέλθη έκ 
ΙΙαρισίων δ θάνατο; τοϋ πεφημισμένου ποιητοΰ καί 
λογογράφου Άρμάνοου Σιλβέστρ, τοΰ άρρήκτω; καί 
φωτεινότατα συνδέσαντο; τό όνομά του με την γαλλι
κήν καλλιτεχνίαν. Ό Φυλλομετρώ·/ τά ΙΙαρισίνά ει
κονογραφημένα περιοδικά κοί λευκώματα συνηθέστατα 
Οά συναντήση τό συμπαθές όνομά του κάτωθεν ποιητι
κών εικόνων τών δοκιμωτέρων συγχρόνων καλλιτεχνών.

Ό Σιλβέστρ έγεννήΟη έν Ιίαρισίοι; τώ 1838, άπέ- 
Οανε οέ έν Τολούζη.

’Ολίγοι λόγιοι έχουν τήν φήμην του. Τά έργα του 
άνανινώσκονται άπό δλον τόν κόσμον μετ’ ενδιαφέρον
τος. Καί ήρμόζετο ό τρυφερό; στίχο; έξόχω; πρό; μίαν 
ώραίαν κατατομήν ή έν σκανδαλώδες γυμνόν, κάτω
θεν τοΰ όποιου έμαίνετο κυριολεκτικά»; άπό χάριν καί 
ζωήν ή γραφές του. Είς τά; έορτά; καί τά; καλλιτε
χνικά; έκδόσει; ήτο απαραίτητο;

Ό Σιλβέστρ έν τούτοι; διεκρίθη περισσότερόν είς τό 
διήγημα, έν τώ όποίω κατεσπατάλησε τήν αγχίνοιάν 
του είς προκλητικότητα έν τή περιγραφή, περιφρονώ·/ 
ένίοτε καί αυτό τό φύλλο·/ τή; συζής. Έγιναν τά 
διηγήματά του περιζήτητα μέ τούς ζωηρού; χαρακτή
ρα; τών ηρώων του, ήρίΟμησε δέ πολλά; θριαμβευτι
κά; έκδόσεις.

Ό Σιλβέστρ άφθονο·/ κατηνάλωσε μελάνην. Χρονο
γράφος εί; όλα σχεδόν τα Παρισινά φύλλα τα έλκυ- 
στικώτερα καλλιτεχνικά φύλλα τόν είχον πρωτεργά
την. Ήτο ό έξ έπαγγέλματος, δύναταί τις είπεΐν, καί 
αναντικατάστατο; ύμνογράφος καί ποιητής τών καλ
λιτεχνικών θεμάτων.

Ό Σιλβέστρ έσπούδασε κατ’ αρχα; μαθηματικά 
Έμαθήτιυσε έν τή Πολυτεχνική σχολή τών ΓΙαρισίων, 
έμελέτησε τήν φιλολογίαν, ύπηρέτησεν ώ; υπάλληλος 
εί; τό ύπουεγεϊον τών Οικονομικών καί διεκρίΟη ώς 
συγγραφεύς ακούραστο; και παραγωγικότατο; καί 
πολυποίκιλος, διότι και δράμα ακόμη έμμετρον έγραψε 
παρασταΟέν έπιτυχώς εν τή «Γαλλική κωμωδία».

ΤΙ κηδεία του εγένετο εν Παρισίοι; έν μεγίστη 
συρροή κόσμου. ’Εκατόν χιλιάδες άνθρωποι 
ήκολούΟησαν το φέρετρό·/του, πολλοί οέ λόγοι επιτά
φιοι έςεφωνήΟησαν. Θαυμασίαν προσφώνησιν απηύΟυνε 
τώ επιφανεΓ νεκρώ ό επίσης έπιφανής συναγωνιστής του 
Catulle Mendes, άρχόμενος ώ; έξή; :

• Πρώτη·/ φοράν υπάρχει σκότος πέριξ σου, εντός σου. 
Ώς ή καρδία σου ήτο όλη περιπάΟεια, καί ώ; τό 
πνεΰμά σου όλον φώς, ό βίος σου δεν ύπήρξε άλλο 
είμή ερως καί χαρά Οί άνθρωποι καί τά πράγματα, 
εί; τά όποια είσέδυσε τό φώς σου, ακτινοβολούν καί 
αυτά. “Επλαττε; ένα κόσμον κατ’ εικόνα σου" και εί; 
τάς θλίψεις, είς τάς κακίας, είς τά; αμφιβολίας, είς 
όλα; τά; ασχήμιας έπέβαλλες τό παράδειγμα τοϋ 
κάλλους, δηλαδή τής ποιήσει.»;, ήτις ητο αΰτη αύτη 
ή ψυχή σου».

•θ’
PUVIS DE CHAVANNES — Θαυμασία κεφαλή 

τοΰ Γάλλου ίδιοτρόπου γλύπτου liodin είκονίζουσα 
τόν επίσης διάσημο·/ Γάλλον ζωγράφον Puvis de Cha
vannes. Ό Chavannes άπέθανε τόν ’Οκτώβριον τοϋ 
1898,’αφήκε δέ έξοχ α έργα έν οί; ’αρκετά έμπνευσμένα 
έκ τής Ελληνικής άρχαιότητος. λ. χ Τό δάσος τών 
Τ ε χ ν ώ ν κ α ί Μουσών, ή ά ρ χ α ί α ό π τ α σ ί α 
κλπ. Περί τοΰ Hodin καί τοΰ Puvis de Chavannes 
έκτβνιΓς μελέται Οά δημοσιευΟώσιν είς προσεχές φυλλον 
τή; -Πινακοθήκης.»

Ό*
Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ. — Συμβολικόν εκκεντρικόν εργον, 

όπως τά πλεΐστα έργα, τοΰ φίλου συνεργάτου μας κ. 
Φρίξου Άριστέως. Ό θάνατος έπί οστεώδους ίππου 
σύρει καί οδηγεί τόν Κεραυνόν είς τόν κόσμον. Νυκτία 
καί ολίγον νευροπαθής έμπνευσις, ή”.ς έδωκεν ευκαι
ρίαν εί; τόν καλλιτέχνην νά δείξη ολην την ουναμίν 
τήν άδράν τών γραμμών έν τώ σχεδίω, καί την δύνα- 
αιν συγχρόνως τοΰ χρωαατισαου> «αραοοςου λαλ εν 
παυτώ καί αρμονικού. Ό Κεραυνό; μετά τοΰ Θ α- 
vit ου, τοΰ Άρε ως, τών Νεφών τοΰ Σεπτεμ
βρίου αποτελείτήν τετράδα τών ’έργωντοΰ ’Αριστέως, 
άτινα προεκάλεσαν μέχρι τοΰδε τά; πλέον αντιφατικά; 
άλλά καί τάς πλέον παραδόξους γνώμας τών κριτι
κών μας.

ΦΡΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.—Ευφυέστατη απεικό
νισες τοΰ πνευματικώ; εργαζομένου καί φθίνοντος εν τή 
σχέψει, έν σχέσει πρό; τόν μή έργαζόμενον, αλλά πα- 
χυνόμενον έν τή αδιαφορία ή τώ πλούτω Ό φιλό
σοφο; σκέπτεται πώς τό αύγό ούναται νά σταθή όρ- 
Οιον. ένώ ό άλλος τό τρώγει μακαρίως I Ή είκών 
αΰτη είνε έν άπό τά αριστουργήματα τής ούμοριστικής 
καλλιτεχνίας

Ό·
ΙΣΤΟΡΙΑ.— Έξοχο·/ εργον τοϋ αειμνήστου Γύζη. 

ΤΙ 'Ιστορία κρατούσα την δάφνην χαραττει εί; τα; 
δέλτους τής αθανασία; Τήν εΰμενώ; χορηγηθεΐσαν 
ήμϊν εικόνα ταύτην Οά περιέχη ό κατά τόν προσεχή 
μήνα έκδιδόμενο; τή; έθνιχής εικονογραφημένη; επε
τηρίδα; ή «Ποικίλη Στοά» ΙΕ’ τόαο;. ού ή καλ
λιτεχνική παρασκευή θά σημειώση αληθή σταθμόν 
προόδου εί; τά Έλλη/ϊκά γράμματα.

"θ’
-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΪΡ1ΔΙ». — Πλέον ή άπαξ 

παρεστάθη έν Παρισίοις ή «’Ιφιγένεια έν Ταυρίδι» κατά 
μελοποίησιν τοΰ Gluck Άλλ’ ή έσχάτως έν τώ Έ- 
θνικώ Οεάτρω Opera comique παράστασις ύπήρξε θρι
αμβευτική 11 πρωταγωνίστρια κυρία 1’όζα Caron, ή 
διάσημο; λυοική τραγωδός, προεκάλεσε αληθή ένθου- 
σιασυ.όν, διά τό αίσθημα, μέ τό όποιον έπαιξε, τήν 
περιπάΟεια·/ τή; φωνής, τήν φειδώ είς τάς χειρονομίας, 
καί τήν εκφραστικότητα τής φυσιογνι. μίας.

Τής Caron εξοχον προσωπογραφίαν εχει κάμη ό μέ
γας προσωπογραφος Bonnat.

ΙΟΥΔΙΘ 1 Τ,’ί /Λ>·«χο·9Ζ,χ»,ς· re" Μννΰχυι)

Καλλιτέχνη. ΊΙ διευΊυνσι; τοΰ ζωγράφ-.υ .1 Ρ. Lnu- 
reans ei/ε Notre Dame lies Champs 73. τοΰ Gerome 
Boulevard de Clichy 65

ΦΙλω τής "Πινακοθήκης» — Ίσόίίιο; ^ραματεύς τή; 
Αζαοςμια; των Κα/.ω, τεχνώ/ :·/ Ιίαρισίοι; είνε ό Gustave 
Larroumet.

Κτησίΐιάχω. Πολιτικόν μνημόσυ.ον τοΰ Ι'ύζη έν Άϋά,/αις 
εινε αμρίίο/.ο, αν 6ά γίνη. όιότι ο- άνα/.αίόντε; έγκα-έλει- 
ψαν. φαίνεται.τήν ^όεαν. Καλλίτερο·/ μνημόσυ/ον 61 ήτο ορο- 
νουυ.57 τ, Ξκ'ίΞΟ’ζ έργω^ τ'.υ.

Μ. Φ. — ΙΙασίγνωστον έργο·/ τοΰ Μουρίλλου.
1 .λ · — Ή φωτογραφία είνε λίαν ανεπιτυχής. Άποστεί- 

λατε άλλην.

Ίιινακοηιικιι,,
Αγγέλλονται βι6λία και περιοδικά 

Γχΐι.ιν ίϊΟελεν άποστίΐλϋ τϋ Διευθύνσει 
'ϊντίτνπον.

'Έκαείτον τεύχος τής «Πινακοθήκης» 
Οά τιιΐίΐται ιηας δραχμής και είκοσι λε
πτών. Έξαιρετικώς τό α' τεύχος θά πω- 
λιιθή αντί λεπτών όγδοήκοντα-

Τον προϋεχΐι ρΐΐνα έκδίδεται τό Οαν- 
ικίοιον δώρον της ■ IΙινακοθιίκης» πρός 
τούς σννδρορητάς της. μεγίστη έγχρωμης 

φωτοτυπία"

προπληρώνοντας
έτιισίαν συνδρομήν. Διά πάντας τους άλ

λους, ή τιμή τής φωτοτυπίας ώρίσθιι είς 
δρ.ιχμάς

ΟΚΤΩ
Άγγέλλομεν τοϋτο άπό τοΰδε τοϊς άνα- 

γνώσταις ι'ιμών.ϊνα ιϊποκλειο'Οή παν παοά- 
πονον, καθότι τόσα αντίτυπα της φωτο
τυπίας Οά έκδοθώσι, ίίνεκα τής μεγάλης 
οαπάνΐις. όσοι έσονται οί προπλιιρό'ισον- 
τες συνδρομηταί-

Οί ηίι επιΟυιιοΰντες νά έγγραψώσι 
συνΟρομηται, οεον έγκαίοως νά έπιστοέ- 
ύωσι τό ιΐνά χεΐρας τεύχος.

Διά πάσαν οίανδήποτε πληρωμήν πρός 
τήν « Πινακοθίικην» δέον νά προσάγιιται 
τώ πληρίόνοντι άπόδειξις ψέρουσα τήν 
σψραγΐδα τον Περιοδικού, έντυπον αΰ- 
ξοντα αριθμόν καί τήν ύπογραψήν τού Δι- 
ευθυντού,άλλως ή πληρωμή είνε άκυρος.

ΑεχόμεΟα διαφημίσεις καταστημάτων, 
εκδόσεων κλπ., έπί ιδιαιτέρα συμφωνία. 
Ή «Πινακοθήκη» κυκλοφορούσαείς 2,οοο 
αντίτυπα παρά τή άοίστη κοινωνική, τάξει 
είνε εξοχον δργανον διαφημίσεως.’ Άνα- 
λαμθάνομεν τήν έκτέλεσιν καλλιτεχνικών 
αγγελιών.

Ιίαρακαλοννται οί κρατούντες είσέτι 
αγγελίας τής «Πινακοθήκης» νά έπιστοέ- 
φωσιν αύτάς, ϊνα άποσταλή τό φύλλον 
είς τούς έγγραφέντας.

ΕΚ ΤΓΣΚΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ Β ΤΕΥΧΟΥΣ (ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

’ΆρΟρον ύπό Σπ. II. Λάμπρον.
Ό’Αλκιβιάδης έν τη Φλαμμανδικϊί 

καλλιτεχνία ύπό Τ· Άιιπελα.
Τό ένδυμα έν τη τέχνη ύπό Άλ. 

Φιλαοελφέως.
Λ’ιοβϊδαι. καλλιτεχνική μελέτη ύπό 

Καλλιόπης Κεχαγιά.
Ίικίονϊται έν ΆΟήναις ύπό Δ. Γρ. 

Κ α μ πο νρογλο ν.
II τέχνη κατά τόν Μεσαίωνα. Ιστο

ρική μελέτη, κατει διασκευήν Δ. 1. Κα- 
λογεροπούλον.

Λίαν προσεχώς ι

ΣΠΎΡΟΥ ΜΑΤΣΟΥΚΛ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
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