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Η παρούσα έκδοση διατίθεται ψηφιακά και δωρεάν.

Τα έργα παραχωρήθηκαν, σε ψηφιακή μορφή 
αποκλειστικά για την έκδοση. 
Απαγορεύεται με οποιοδήποτε τρόπο η αναπαραγωγή των έργων 
χωρίς την άδεια του δημιουργού.



Πάντα θα υπάρχει ένα ερώτημα τι είναι η τέχνη, τι είναι η ζωγραφική. Στην ζω-
γραφική υπάρχει μία γλώσσα που μπορεί και πορεύεται αιώνες και φθάνει έως 
εμάς. Ίσως δεν έχουμε να προσθέσουμε και πολλά. Ίσως όλα να έχουν ειπωθεί. 
Όμως, πάντα θα μας απασχολεί στην γλώσσα αυτή, η ιδέα των πραγμάτων, η ου-
σιαστική τοποθέτησή μας απέναντι στα αντικείμενα που αποκτούν στα μάτια μας 
υποκειμενική μορφή.

Έννοιες όπως η γραμμή, η δομή, το σχήμα, το χρώμα, το υλικό, ο χώρος, η μορ-
φή, η σύνθεση, η έκφραση, το συναίσθημα, η παρατήρηση, η υπέρβαση και πολλά 
άλλα, συγκροτούν το λεξιλόγιο του ζωγράφου αλλά και τα βιώματά του, την καθη-
μερινή του πάλη, την αναζήτηση των ορίων του κόσμου του.

Η εκ του φυσικού παρατήρηση στην δημιουργία έργων αποτελεί την κυρία προ-
τεραιότητά μου τα τελευταία χρόνια. Από την υποκειμενική έκφραση, την αφαίρεση 
μορφών και αντικειμένων, την ελαχιστοποίησή τους σκαρφάλωσα στην απλή παρα-
τήρησή τους. Αναζητώ να δώσω στις αντικειμενικές μορφές την εξωτερική τους κα-
τάσταση,  έτσι όπως τις βλέπει ένας απλός οφθαλμός. Και τούτο, διότι έχουμε χάσει 
την σχέση με τα αντικείμενα, την υλικότητά τους στον φυσικό κόσμο, την καθοριστι-
κή εξάρτησή μας από αυτόν. Όλα τείνουν να ψηψιοποιηθούν. Η παρατήρηση πια 
γίνεται μέσα από την οθόνη. Η γνώση όμως, ως εμπειρία, χρειάζεται την συνεργα-
σία όλων των αισθήσεων. Ο ζωγράφος αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα ή πρόσωπα 
παρατήρησής του. Το έργο μεταφέρει το  αποτύπωμα του ίδιου του πνεύματός του. 
Μαζί μεταφέρει την ομιλία αιώνων. Ακολουθεί ένα συντακτικό της δημιουργίας, μία 
γραμματική. Το ζητούμενο είναι πώς θα φθάσει στην δημιουργία, πώς θα αποφύγει 
την ξύλινη γλώσσα. Σε αυτό τον δρόμο, πρόσφατα, βρήκα υλικό και καθοδήγηση στο 
έργο παλαιότερων ζωγράφων του τόπου μου, επιχειρώντας και ένα διάλογο με την 
παράδοση, τον Γεώργιο Σαμαρτζή και τον Άγγελο Γιαλιννά. Αναζήτηση και στοίχημα 
μαζί. 

Η παρούσα έκθεση αναζητεί μέσα από τις ιδιαίτερες συνθήκες, στην ηλεκτρο-
νική της μορφή, να σταθεί μία ακόμα ευκαιρία επικοινωνίας μου με τον θεατή, με 
κάθε φίλο της τέχνης, ελπίζοντας ότι σε μία κατάλληλη στιγμή, θα πραγματοποιηθεί 
και σε χώρο εκθεσιακό με τις απαραίτητες προσαρμογές. Ευχαριστώ επίσης, για την 
μελέτη και παρουσίαση του υλικού αυτού, την Μαρία Μελέντη και την Ελβίρα Με-
ταλληνού που συνέβαλαν με αγάπη, ουσιαστικά στην παρούσα προσπάθεια. 

Κώστας Μηνάς
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Η εποχή μας είναι μία εκκωφαντική εποχή, η περίοδος κατά την οποία, η μεγάλη 
χοάνη της πνευματικής δράσης, επεξεργάζεται, αναμειγνύει και παράγει ιδέες και απο-
τελέσματα με έναν ξέφρενο ρυθμό αντήχησης και εικονικών ψευδαισθήσεων. Το στοί-
χημα ξεπερνά εν τέλει κάθε άλλο στόχο διάδοσης πληροφορίας εμπρός στην νίκη της 
ταχύτητας. Στην εποχή της ψηφιακής εικόνας, η ζωγραφική, ως πράξη δημιουργίας όπως 
και όλες οι εικαστικές τέχνες, αναγκάζονται σε ασφυξία. Τα παράγωγά τους κατακερ-
ματίζονται, χωρίς διαλογή, στις χιλιάδες των εικονικών τους μορίων και από πράξεις 
χειρονομίας και πλαστικής έκκρηξης, μετατρέπονται σε εικονικές μεταφορές όπου οι 
βαθμοί ψευδαίσθησης, ορίζουν πλέον την τύχη τους. Όπως με ένα καλό ναρκωτικό, η 
Τέχνη αποκοιμίζεται, χειραγωγείται, παύει να κινείται. Στην μεγάλη λοιπόν χοάνη της 
παραπάνω επεξεργασίας, σήμερα ό, τι αντιστέκεται υπέρ της ύπαρξης του, δίνει αγώνα 
γενναίο και δυσβάστακτο, συχνά. 

Η ζωγραφική με την χρήση αμέτρητων τρόπων αποτελεί κορυφαία πράξη κυοφορίας 
και γέννησης, επιμένει να πλάθει ζωή με δυνατό κλάμα και γέλιο, δικές της εξάρσεις, 
δική της επικοινωνιακή ενέργεια. Και συμβαίνει πάντοτε σε μία άμεση ανοικτή συνομι-
λία με τον κόσμο, ιδεατό, υπαρκτό, φανταστικό. Τέμνει την πραγματικότητα, την ερμη-
νεύει και ακολούθως την μετουσιώνει. Μας οδηγεί εκπαιδεύοντας . Με το κλειδί της, 
ανοίγει το κλουβί της ψυχής μας... Κάπου εδώ συνομιλεί ολοκάθαρα με την φύση, με τα 
εγκόσμια και υπερκόσμια, χωρίς φόβους. 

Κάθε τόπος έχει τις ζωγραφικές διαδρομές του και προσθέτει μέσω αυτών, μία ακό-
μα ιδιαίτερη φωνή στον παγκόσμιο διάλογο της δημιουργίας. Εστιάζοντας στην σύγχρο-
νη ελληνική πραγματικότητα, οι τάσεις και απόψεις ποικίλουν. Κοινές συνισταμένες οι 
δημιουργικές αποδόσεις χώρων, προσώπων, καταστάσεων. Η κριτική επεξεργασία και 
απόδοσή τους. Η ερμηνεία φαινομένων που βιώνουμε, απαρτίζουν τον περίγυρο μας με 
επίκεντρο κυρίως εμάς τους ίδιους. Κάθε στάση σε αυτές τις διαδρομές, μας ανοίγει μία 
ξεχωριστή οπτική. Μία από αυτές συναντάμε και εδώ. Συνεχίζοντας μία παράδοση ισχυ-
ρή στην θεώρηση της πραγματικότητας, αυτή που καλλιεργήθηκε στα Ιόνια νησιά για 
αιώνες, ο Κώστας  Μηνάς, στην παρουσίαση που ακολουθεί, αγγίζει με ξεκάθαρο τρόπο 
την αγάπη για το φυσικό αλλά και το υπερβατικό. Διυλίζει με ευαισθησία τις υφές, ανα-
πτύσσοντας τες σε διαδοχικές φάσεις στα τοπία του, στα πρόσωπα, στις νεκρές φύσεις. 
Αναζητά την πλαστικότητά τους, σε πολύωρες αναμετρήσεις μαζί τους επί τόπου, ζωντα-
νά, άμεσα, χωρίς τον φωτογραφικό φακό να μεσολαβεί. Η επαφή αυτή επίπονη και με 
εκπλήξεις δουλεύει αποτελεσματικά, μεταφέροντας φρέσκο άνεμο. Ο δημιουργός, ένας 
αιώνιος ταξιδευτής, με κάθε τρόπο αναζητά να εγκλωβίσει τις στιγμές. Τα αισθήματα της 
κάθε νέας του ανακάλυψης.

Η υδατογραφία, ένα είδος που καλλιεργεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, τον βο-
ηθά στην απελευθέρωση της γρηγόρης αποτύπωσης και της σπουδής του φωτός. Όψεις 
της πόλης της Κέρκυρας, της μοναδικής της φύσης, των λιμανιών συλλέγονται σε ένα 
σύνολο αφιερωμένο στον ιδανικό τόπο της ομορφιάς. Με τον ίδιο τρόπο σταματά αλλού 
εμπρός από αρχαιολογικά μνημεία, δυνατούς ορεινούς όγκους, τοπία δρόμων. Η μελέτη 
εκ του φυσικού, διαρκής και ακατάπαυστη. Το εργαστήριο του δημιουργού ασφυκτιά 
από τις πολλαπλές δοκιμές και αποδόσεις, τις διάφορες μάχες με τα υλικά. Εδώ ωστόσο, 

ο ένας μαγικός κόσμος βρίσκεται δίπλα στον άλλο. Το υδατόχρωμα δίπλα στο νέφτι, 
στα ακρυλικά, στα χρώματα της ελαιογραφίας. Τα κάρβουνα, τα μολύβια. Οι προσω-
πογραφίες, κυρίως ελαιογραφίες, ακολουθούν, ένα ιδιαίτερα αγαπημένο είδος για τον 
ζωγράφο, σε σχέδια, σπουδές και ολοκληρωμένα έργα. Τα πρόσωπα σκορπούν σκέψεις, 
αναδύουν στοχασμούς, αλλά και ανθρώπινες μυρωδιές, παίζουν με το φως. Και εδώ 
παρατηρείται η προσπάθεια να παντρευτεί η πραγματική ομορφιά με το φευγαλέο και 
να παρουσιαστεί πλαστικά. Σειρά θεμάτων από το στενό περιβάλλον της οικογένειας, 
των φίλων, των συναδέλφων και πάλι συγκροτούν μία πολυάριθμη συλλογή αποδόσε-
ων. Ακολουθεί στην παραγωγή των τελευταίων πέντε ετών που μελετάμε, η σειρά των 
νεκρών φύσεων, συνθέσεων με φρούτα και λαχανικά, αντικειμένων καθημερινής χρή-
σης, άνθεων και άλλων. Όλα ξεπηδούν από την καθημερινότητα του εργαστηρίου και 
την αναζήτηση και πάλι των ιδιαιτεροτήτων στην όψη των αντικειμένων, των όγκων, 
των σαρκωμάτων. Απεικονίσεις άμεσες, να πάλλονται στον ρυθμό, στο χρώμα της ζωής. 

Σε όλες τις αποδόσεις του δημιουργού, σε κάθε είδος διαπραγμάτευσης, δύο στοι-
χεία επικρατούν στην διαδικασία, η ταχύτητα δημιουργίας και η προσήλωση στην ανά-
δειξη των στόχων, στην ανάσυρση δηλαδή των ιδιότυπων χαρισμάτων του θέματος, της 
συγκίνησης που προκαλεί άμεσα, χωρίς παρεμβάσεις άλλες, η σχέση του με το μοντέλο. 
Και αυτό όπως με την χάρη ενός αγγίγματος, μίας απαλής χειρονομίας. Τα πάντα στο 
εργαστήριο του Κώστα Μηνά, υπαίθριο και μη, αξιολογούνται με τρυφερότητα. Για τον 
λόγο αυτό η αισθητική ερμηνεία στο κυνήγι των υφών παραμένει εν τέλει  ζυγισμένη 
και οι εντάσεις λειτουργούν δημιουργικά. Η ψυχογραφία που επιτελείται είναι καθόλα 
ήρεμη όπως και οι αδιάκοποι φυσικοί ρυθμοί. Ο καλλιτέχνης, σύγχρονος εκφραστής της 
αιώνιας γλυκύτητας και ευρυθμίας του κερκυραϊκού τοπίου συμβάλλει ουσιαστικά και 
καθοριστικά στην συνέχειά τους, διαδίδοντας κορυφαία χαρακτηριστικά της ταυτότη-
τας του θέματος. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ίδιος αποτελεί τον πλέον σταθερό και 
ένθερμο μεταξύ των συγχρόνων του, μελετητή και συνομιλητή με το έργο των Γεωργί-
ου Σαμαρτζή και Άγγελου Γιαλλινά. Στις πιο ελεύθερες φόρμες, ο καλλιτέχνης διατηρεί 
στοιχεία αφαίρεσης και εξπρεσιονιστικό αίσθημα, γνώριμα χαρακτηριστικά της πρώτης 
φάσης της δουλειάς του και πεδίο ιδιαίτερα οικείο του. Εδώ επιλέγει μία περισσότερο 
γρήγορη θέαση της παράδοσης, των έργων του Άγγελου Κόντη αλλά και κατά δεύτερον, 
του Νίκου Ζερβού. Από το πολυάριθμο σύνολο έργων όλων των παραπάνω ειδών, οι 
ανάγκες της παρούσας ψηφιακής προβολής μας οδήγησαν σε μια πολύ ενδεικτική επι-
λογή, αφήνοντας μεγάλο μέρος εκτός. Άλλωστε στόχος μας είναι η ηλεκτρονική διάδοση 
της σύγχρονης δημιουργίας στην ζωγραφική να υποστηρίζει την μεγάλη σημασία της, 
να ενημερώνει το κοινό και να το παροτρύνει να γνωρίσει τα ίδια τα έργα από κοντά σε 
εκθεσιακούς χώρους.

  
 Μαρία Μελέντη
Ιστορικός Τέχνης       
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ΤΟΠΙΑΜε τα κουπιά στον οριζόντιο λήθαργο των πραγμάτων
Από αφρό που τρεμοσβήνει, το γαλάζιο και το πράσινο
Θα σου εξηγούσαν ευχαρίστως τον χιασμό μιας υλικότητας. 

Ευγένιος Αρανίτσης
Θάλασσα, Αθήνα 1998, (αποσπάσμα)
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«Δελφοί», υδατογραφία, 15X18 cm, 2019. «Άθωνας», υδατογραφία, 14X24 cm, 2018.
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«Δάσος», υδατογραφία, 13X20 cm, 2019. «Πετριτής», υδατογραφία, 24X35 cm, 2017.
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«Άγιοι Απόστολοι», υδατογραφία, 21X29 cm, 2019. «Ραφήνα», υδατογραφία, 14X30 cm, 2019.
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«Γκίλφορντ», υδατογραφία, 9X15 cm, 2018. «Λιστόν», υδατογραφία, 20X30 cm, 2017.
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«Νέο Φρούριο», υδατογραφία, 30X40 cm, 2016. «Φανέστρα», υδατογραφία, 40X30 cm, 2018.
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«Θέα της πόλη», ελαιογραφία, 25X35 cm, 2020. «Κυνοπιάστες», ελαιογραφία, 25X35 cm, 2017.
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ΠΡΟΣΏΠΑ
ΖΏΗ

«Πλατύ Καντούνι», ελαιογραφία, 50X35 cm, 2020.
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«Παππόυδες», ελαιογραφία, 40X30 cm, 2017. «Κεφαλή νέου», ελαιογραφία, 35X25 cm, 2018.
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«Πρόσωπο γυναίκας», ελαιογραφία, 22X17 cm, 2020.«Κωστής», ελαιογραφία, 50X40 cm, 2018.
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«Καρέτα», υδατογραφία, 13X18 cm, 2019.«Μεσημεριανός καφές», υδατογραφία, 13X18 cm, 2018.
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ΝΕΚΡΕΣ ΦΥΣΕΙΣ
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«Φρούτα, λαχανικά 2», ελαιογραφία, 28X34 cm, 2020.«Φρούτα, λαχανικά 1», ελαιογραφία, 40X50 cm, 2020.



│34  35 │

«Ρόδι και φρούτα», ελαιογραφία, 22X27 cm, 2020. «Βάζο με λουλούδια και φρούτα», ελαιογραφία, 40X30 cm, 2020.
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ΣΧΕΔΙΑ
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«Ψαρόβαρκα», μολύβι, 25X35 cm, 2020.«Ναός», μολύβι, 18X25 cm, 2020.



│40  41 │

«Σπουδή», μολύβι, 18X13 cm, 2020.«Λαύριο», μολύβι, 25X35 cm, 2020.
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Ο Κώστας Μηνάς γεννήθηκε στη Νότια Κέρκυρα το 1966. 
Σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών δασκάλους τους 
Αρβανίτη, Αντωνόπουλο, Σιαμκούρη και Κούκο, καθώς και 
αγιογραφία στην Αθωνιάδα Σχολή. Εργάστηκε επί εικοσαετία 
και πλέον στο Τμήμα σκηνικών της Ε.Ρ.Τ. και με  σκηνογρά-
φους, όπως τον Νίκο Φωτόπουλο, τη Μαρία Κόκου, το Γιάννη 
Καρύδη,  και τον σκιτσογράφο Ορνεράκη. Έχει αγιογραφήσει 
ναούς στην Ήπειρο και στην ελληνική κοινότητα Αμβούργου.

Ατομικές εκθέσεις
2010:  «Σημείο Τήξεως»,  Field Gallery,   Αθήνα.
2013:  «Κώστας Μηνάς-ζωγραφική», Πινακοθήκη Δήμου Κερκύρας.
2013-2014: «Ζωγραφική της εικόνας», Λατινικό Παρεκκλήσιο,  Κέρκυρα.
2014:  «Ζωγραφική της εικόνας, προσθήκη», Ιόνιος Βουλή, Κέρκυρα. 
2016:  Δυαδική έκθεση Σπύρος Κολυβάς , Κώστας Μηνάς, «Το παλαιό Φρούριο 

ταξιδεύει», Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Λατινικό Παρεκκλήσι, Παλαιό 
Φρούριο, Κέρκυρα.

Ομαδικές εκθέσεις 
1997:  «Νέοι καλλιτέχνες», Δήμος Πειραιά.
1998:  «Εικαστική Συνάντηση», Ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής
2000:  «Κώστας Μηνάς, Νίκος Φιλιππόπουλος», Δήμος Θερμού. 
2013:  «7 Καλλιτέχνες», Επτά Τεχνών Τόπος, Κέρκυρα.
2014:  «Ιόνιο Πέλαγος», Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας.
2014:  «Φως», Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας.
2015:  «ΕΓΏ ΚΑΙ Η ΑΡΚΑΔΙΑ/ EGO IN ARCADIA SUM», Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυ-

ρας, Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Παλαιό Φρούριο, Κέρκυρα.
2020:  «Εαρ Πασχαλινό, Η εποχή του κορωνοιου», ψηφιακή έκθεση, Ιόνιος Εταιρεία 

Ιστορικών Μελετών, Κερκυρα

Through a wealth of recent works (2017_2020) we are acquainted with the 
artistic view of Kostas Minas and his special love for Corfu and Ionian Islands 
with their rich painting tradition. The presentation embraces the artist s 
atelier and proceeds to his questions of the definition of making painting, 
filtered with a breath of sensivity and esotericism. He is interested most to the 
regenerative power of the painting language and its expressiveness.

Μιας ανυπόμονης ενσωμάτωσης της σκέψης στο αντικείμενο

Ώστε ο ρυθμός της να συμπίπτει με τη στίλβουσα πρόσοψη

Του καθενός από αυτά. Κι έτσι δεν μας χρειάζονται τα μισόλογα,

Γιατί ανάμεσα στη φυσιολογικότητα και τη σκιά της

Χωράει μόνον ένα ναι ή ένα όχι, μια εικόνα ή τίποτα.

Ευγένιος Αρανίτσης
Θάλασσα, Αθήνα 1998, (αποσπάσμα)
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