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Δύ� μεγάλ�ι Σπετσιώτες εκπρ�σωπ�ι της ελληνικής θαλασσ�γρα�ίας
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 Aθηνών

H AΦETHPIA της ελληνικής θα-
λασσ�γρα�ίας σημασι�δ�τείται α-
π� την παρ�υσία δύ� σπ�υδαίων
δασκάλων: τ�υ Kωνσταντίν�υ B�-
λανάκη (1837–1907) και τ�υ Iωάν-
νη Aλταμ�ύρα. Oι δύ� �ωγρά��ι,
κατά τ� δεύτερ� μισ� τ�υ δέκα-
τ�υ ένατ�υ αιώνα έ��υν α��μ�ι-
ώσει την ευρωπαϊκή θαλασσ�γρα-
�ική παράδ�ση, εκ�ρά��νται με
ευδιάκριτ� πρ�σωπικ� ιδίωμα και
επηρεά��υν επί μακρ�ν την απει-
κ�νιση της θάλασσας. Aκρι!ής,
λεπτ�λ�γ�ς πρ�σωπ�γρά��ς τ�υ
καρα!ι�ύ, ευαίσθητ�ς στις μετα-
πτώσεις τ�υ �ωτ�ς και έμπειρ�ς
τε�νίτης της Σ��λής τ�υ M�νά-
��υ είναι � πρώτ�ς, ίσης ευαισθη-
σίας, αλλά περισσ�τερ� ελεύθε-
ρ�ς στη �ρήση των �ωγρα�ικών
μέσων � δεύτερ�ς, δεν υπ�λείπε-
ται σε τε�νική επάρκεια. Oι δύ�
καλλιτέ�νες δια�έρ�υν ακ�μη κα-
τά τ� �τι � μεν B�λανάκης �αίνε-
ται να ανήκει στη μεγάλη θαλασ-
σ�γρα�ική σ��λή, η �π�ία ανάγει
την αρ�ή της σε απώτερ� σημεί�
της αρ�αι�τητας και αντιλαμ!άνε-
ται τώρα, κατά τις τελευταίες δε-
καετίες τ�υ αιώνα, να εγγί�ει τ�
τέλ�ς της. Διακρίνεται η Σ��λή
αυτή για την πρ�σήλωσή της στην
πιστ�τητα των αναπαραστάσεων
τ�υ θαλάσσι�υ θέματ�ς, στην υ-
πηρεσία τ�υ �π�ί�υ θέτει τ�υς
�ωγρα�ικ�ύς τρ�π�υς. O Aλτα-
μ�ύρας, αντιθέτως, εάν μάλιστα
τ�νισθεί η ιμπρεσι�νιστική απ�-
κλιση της �ωγρα�ικής τ�υ, εντάσ-
σεται στ�ν νε�τερ� θαλασσ�γρα-
�ικ� κύκλ�, � �π�ί�ς απ�δίδει έμ-
�αση στ� τε�ν�τρ�πικ� ιδίωμα
τ�υ �ωγρά��υ και θεωρεί δευτε-
ρεύ�υσα τη �ύση τ�υ θέματ�ς.

O Iωάννης K�ύτσης, καλλιτέ-
�νης π�λύ ταπειν�τερ�υ αναστή-
ματ�ς απ� τ�υς δύ� άλλ�υς, �ι �-
π�ί�ι ήταν και δάσκαλ�ί τ�υ, πρ�-
τείνει μια απ�σπασματική και �α-
λαρή εκδ��ή των επιδράσεων της
τέ�νης τ�υς, παράλληλη με την α-
π�πειρα να διαμ�ρ�ώσει τ� πρ�-
σωπικ� τ�υ ύ��ς.

Iωάννης Aλταμ�ύρας

O Iωάννης Aλταμ�ύρας, γι�ς
τ�υ Iταλ�ύ �ωγρά��υ Σα!έρι�
Aλταμ�ύρα (Saverio Francesco
Altamura, 1826–1897) και της Σπε-
τσιώτισσας Eλένης Mπ�ύκ�υρα,
μαθήτριάς τ�υ, γεννήθηκε στη
Φλωρεντία τ� 1852. O πατέρας
τ�υ, εγκατεστημέν�ς αρ�ικά στη
Nάπ�λη, �π�υ εί�ε αναπτύ$ει καλ-
λιτε�νική και π�λιτική δραστηρι�-
τητα, αναγκά�εται να εγκαταλεί-
ψει την π�λη τ� 1850, λ�γω της α-
ναμί$εώς τ�υ σε επαναστατικές
κινήσεις εναντί�ν των B�υρ!ώ-
νων, και να κατα�ύγει στη Φλωρε-
ντία. Eίναι τ� τρίτ� παιδί των δύ�

καλλιτε�νών, � γάμ�ς των �π�ίων
μερικά �ρ�νια αργ�τερα θα διαλυ-
θεί. H Eλένη Aλταμ�ύρα επιστρέ-
�ει με τα παιδιά της στην Eλλάδα
και διαμένει στην Aθήνα. Eίναι αυ-
τή π�υ εισήγαγε τ�ν Iωάννη στη
�ωγρα�ική. T� 1871 � νέ�ς εγγρά-
�εται στ� Σ��λεί� των Tε�νών,
στην τά$η τ�υ Nικη��ρ�υ Λύτρα,

�π�υ �ι επιδ�σεις τ�υ θα τ�υ απ�-
�έρ�υν την υπ�τρ��ία τ�υ Γεωρ-
γί�υ A΄. Xάρη σε αυτήν θα σπ�υ-
δάσει στη Bασιλική Aκαδημία Kα-
λών Tε�νών της K�πεγ�άγης, απ�
την αρ�ή τ�υ 1873 έως τ� �θιν�-
πωρ� τ�υ 1876, και στ� εργαστή-
ρι� τ�υ C.F. Soerensen
(1818–1879), σημαντικ�ύ θαλασ-

σ�γρά��υ. H !ασιλική υπ�τρ��ία
τ�ύ επέτρεψε ακ�μη να συνδεθεί
με α$ιωματικ�ύς τ�υ π�λεμικ�ύ
ναυτικ�ύ της Δανίας και να μετά-
σ�ει σε τα$ίδια τ�υ στ�λ�υ, πρ�-
κειμέν�υ να μελετήσει την αν�ι-
�τή θάλασσα και τα παράλια. Kατά
την παραμ�νή τ�υ στη Δανία συν-
δέθηκε επίσης με τ�υς κύκλ�υς

Iωάννης Aλταμ	ύρας: «Mετά τη ναυμα�ία». Λάδι σε καμ�ά. H ηρωική έ�αρση, η αίσθηση τ	υ κινδύν	υ και η δρα-
ματική ��ρτιση συνθέτ	υν την ατμ�σ�αιρα στην 	π	ία πρ	�άλλεται τ	 ιστι	��ρ	. Eθνική Πινακ	θήκη.
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Iωάννης Aλταμ	ύρας: «H ναυμα�ία των Πατρών». Λάδι σε καμ�ά. Eικ	νί"εται μία απ� τις δραματικ�τερες �άσεις της ναυμα�ίας: ελληνικ�ς πάρων διασπά
δυναμικά τ	ν κλ	ι� των τ	υρκικών πλ	ίων. Γενικ� Eπιτελεί	 Nαυτικ	ύ.

Iωάννης Aλταμ	ύρας: «Hλι	�ασίλεμα». Λάδι σε �αρτ�νι. O πίνακας, με ρ	μαντική διάθεση, καταγρά�ει τ	ν ήπι	
διάλ	γ	 της θάλασσας, τ	υ ανέμ	υ και τ	υ 	υραν	ύ. Iδιωτική συλλ	γή.

των νεωτεριστών �ωγρά�ων, �πα-
δών της γαλλικής πρωτ�π�ρίας.
Kατά τη διάρκεια των σπ�υδών
τ�υ πρ�σ!άλεται απ� �υματίωση
και επιστρέ�ει στην Eλλάδα κατά
τ� τέλ�ς τ�υ 1876. Eγκαθίσταται
τ�τε στ� σπίτι της μητέρας τ�υ,
στις Σπέτσες, �π�υ και πέθανε τ�
1878.

Tι �δήγησε τ�ν Aλταμ�ύρα στη
θαλασσ�γρα�ία είναι άγνωστ�. H
πρ�τίμησή τ�υ πάντως �ριστικ�-
π�ιείται στη Δανία, υπ� την επί-
δραση ασ�αλώς τ�υ δασκάλ�υ
τ�υ, η δε τέ�νη τ�υ θα συνε�ίσει
να ευρύνεται και να στερεώνει
τ�ν �αρακτήρα της και κατά την
τελευταία διετία π�υ � �ωγρά��ς
έ�ησε στην Eλλάδα. Πρ�καλεί έκ-
πλη$η τ� γεγ�ν�ς �τι, παρά τη σύ-
ντ�μη �ωή τ�υ, κατ�ρθωσε να δη-
μι�υργήσει έργ� ε$αίρετ� αλλά
και ικαν�π�ιητικ� σε �γκ�.

Mίγμα επιδράσεων
H �ωγρα�ική τ�υ Aλταμ�ύρα

παρ�υσιά�ει ένα μίγμα επιδράσε-
ων στ� �π�ί� συναιρ�ύνται �ι κα-
ν�νες της �λλανδικής θαλασσ�-
γρα�ίας τ�υ 17�υ αιώνα, τ� ρ�μα-
ντικ� αίσθημα τ�υ 18�υ και, πρ�-
πάντων, �ι νεωτερικές αντιλήψεις
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O Iωάννης Aλταμ	ύρας γύρω στα 1876, μετά την επιστρ	�ή τ	υ στην
Eλλάδα απ� την K	πεγ�άγη (�ωτ. αρ�εί	 Γ. Σταματί	υ).

O "ωγρά�	ς Iωάννης Γ. K	ύτσης (�ωτ. απ� τ	 �ι�λί	 τ	υ M. Bλά�	υ «Iω-
άννης K	ύτσης 	 θαλασσ	γρά�	ς», Eκδ. «Oλκ�ς», 1978).

Iωάννης Aλταμ	ύρας: «Θαλασσ	γρα�ία». Λάδι σε �αρτί. Eθνική Πινακ	θήκη.

των Γάλλων υπαιθριστών και θα-
λασσ�γρά�ων τ�υ 19�υ. Aναμ�ι-
σ!ήτητη είναι η συμ!�λή τ�υ
Willem Van de Velde (1633–1707),
κ�ρυ�αί�υ Oλλανδ�ύ θαλασσ�-
γρά��υ, πιστ�π�ι�ύμενη στην με-
θ�δική διάτα$η των λιμεν�γρα-
�ιών τ�υ, στην �ργάνωση τ�υ θα-
λάσσι�υ �ώρ�υ κατά την ηρεμία
και τη θύελλα, τη μελέτη τ�υ �ω-
τισμ�ύ. Σα�ής είναι επίσης η πα-
ρ�υσία δύ� λυρικών θαλασσ�γρά-
�ων, τ�υ Simon de Vlieger (περί-
π�υ 1600–1653) και τ�υ Jan Van de
Cappelle (περίπ�υ 1624–1679).
Στην �λλανδική ν��τρ�πία, γενι-
κώς, θα απ�δ�θεί � �αμηλ�ς �ρί-
��ντας, η παν�ραμική άπ�ψη, η α-
�θ�νία των νε�ών –τα �π�ία συ-
�νά αναλαμ!άν�υν πρωτεύ�ντα
ρ�λ� στην παράσταση– και τ� παι-
�νίδι τ�υ �ωτ�ς επάνω στ�υς
λευκ�ύς �γκ�υς, � γκρί��ς, αργυ-
ρ��ρ��ς τ�ν�ς π�υ έ��υν ενί�τε
�ι πίνακές τ�υ. H σ�έση τ�υ, ε$άλ-
λ�υ, με τη γαλλική �ωγρα�ική της
υπαίθρ�υ, �πως αυτή διαμ�ρ�ώ-
νεται απ� τη Σ��λή της Barbizon
και τ�υς θαλασσ�γρά��υς
Eugène Boudin (1824–1898) και
Johan Jongkind (1819–1891) ή α-
κ�μη με τ�ν αρ��μεν� ιμπρεσι�νι-
σμ�, διακρίνεται στ� αίτημα της
καταγρα�ής των άμεσων εντυπώ-
σεων και τ�υ αυθ�ρμητισμ�ύ π�υ
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Iωάννης Aλταμ	ύρας: «T	 λιμάνι της K	πεγ�άγης». 1874. Λάδι σε καμ�ά. Eθνική Πινακ	θήκη.

Iωάννης K	ύτσης: «Θαλασσ	γρα�ία». Περίπ	υ 1920–1925. Λάδι σε καμ�ά. Δάνεια απ� τη "ωγρα�ική τ	υ B	λανάκη και τ	υ Xατ"ή (	ι δύ	 �άρκες και 	ι
άνθρωπ	ι στην ακτή) συναρμ�"	νται 	μαλά με την πρ	σωπική ιδέα τ	υ K	ύτση (τ	 δάσ	ς). Iδιωτική συλλ	γή.

ενέ�ει η πρώτη επα�ή με τη �υσι-
κή εικ�να, στην απλ�ύστευση της
�ωγρα�ικής επι�άνειας και την
πρ�!�λή της πινελιάς.

Aσ�αλώς, η μεγάλη αρετή τ�υ
Aλταμ�ύρα είναι η ικαν�τητά τ�υ
να ερμηνεύει τ�ν ευμετά!λητ�
θαλάσσι� �ώρ�: τη σύνθεση τ�υ

�υραν�ύ, τ�υ ανέμ�υ και της θά-
λασσας. Oταν παρεμ!άλλεται τ�
καρά!ι, ως αντικείμεν� τ�υ διαλ�-
γ�υ των τριών, η εικ�να εντάσσε-
ται ακρι!έστερα στα ανθρώπινα
μέτρα και απ�μακρύνεται απ� τ�ν
καθαρά στ�ι�ειακ� �αρακτήρα
π�υ θα εί�ε η απεικ�νιση �υσικών

δυνάμεων και μ�ν�. T� τελευταί�
ήταν ένα απ� τα μεγάλα αιτήματα
της θαλασσ�γρα�ίας. Eίναι άγνω-
στ� έως π�ι� !αθμ� � Aλταμ�ύ-
ρας θα μπ�ρ�ύσε να τ� εκπληρώ-
σει αν επέμενε πρ�ς αυτή την κα-
τεύθυνση. T� επ�μεν� �ήτημα α-
��ρά τ�ν τ�πικ� �αρακτήρα της

�ωγρα�ικής τ�υ. T� �ήτημα τίθε-
ται συνήθως για �ωγρά��υς π�υ
σπ�ύδασαν στ� ε$ωτερικ� και πα-
ρέμειναν εκεί για μακρ� διάστη-
μα, �πως �ι καλλιτέ�νες της Σ��-
λής τ�υ M�νά��υ. Για τ�ν Aλτα-
μ�ύρα τ� �ήτημα της ελληνικ�τη-

Συνέ�εια στην 30η σελίδα



τας δεν έ�ει τεθεί, και ίσως �ύτε
�ρειά�εται. Aλλωστε, κατά τ� !ρα-
�ύ διάστημα της παραμ�νής τ�υ
στην Eλλάδα θεαματική μετα!�λή
της τέ�νης τ�υ δεν θα έπρεπε να
αναμένεται. Δεν θα απ�σιωπηθεί,
�υσικά, η συμ!�λή τ�υ στην απει-
κ�νιση πλ�ίων και ναυτικών π�λε-
μικών σκηνών τ�υ Aγώνα. Eνδει-
κτικ�ί είναι �ι πίνακες: H ναυμα-
�ία των Πατρών, συλλ�γή ΓEN και
H ναυμα�ία Pί�υ–Aντίρρι�υ, Eθνι-
κή Πινακ�θήκη.

Iωάννης K�ύτσης

Kαρα!�κύρηδες και έμπ�ρ�ι ή-

ταν �ι πρ�γ�ν�ι τ�υ Iωάννη K�ύ-
τση, π�λλ�ί απ� τ�υς �π�ί�υς έ-
λα!αν μέρ�ς στις ναυτικές επι�ει-
ρήσεις τ�υ ’21. O ίδι�ς, γι�ς π�λυ-
μελ�ύς �ικ�γένειας, γεννήθηκε
τ� 1860 στις Σπέτσες, �π�υ και πέ-
ρασε τα παιδικά τ�υ �ρ�νια. Mι-
κρ�ς ακ�μη έ�ασε τ�ν πατέρα τ�υ
(1870) �ταν αυτ�ς σκ�τώθηκε απ�
έκρη$η πυρ�μα�ικών επάνω στην
«Eυν�μία». T� καρά!ι μετέ�ερε
τ�τε π�λεμικ� υλικ� στην τ�υρκ�-
κρατ�ύμενη Kρήτη. 

O Iωάννης αναγκάσθηκε σύντ�-
μα να διακ�ψει τις σπ�υδές τ�υ
και να εργασθεί στα καρά!ια.
Aργ�τερα, με τα μικρ�τερα αδέλ-
�ια τ�υ, τ�ν Παναγιώτη, τ� Xρι-

στ�δ�υλ� και τ� Nικ�λα� ίδρυσε
E��πλιστικ� και Eμπ�ρικ� �ίκ�,
ακμαι�τατ� έως την έναρ$η τ�υ A΄
Παγκ�σμί�υ π�λέμ�υ. T� 1915, α-
��ύ π�ύλησε τέσσερα απ� τα
πλ�ία τ�υ, απ��ώρησε απ� την ε-
ταιρεία και εγκαταστάθηκε στις
Σπέτσες, �π�υ ασ��λείται με τη
�ωγρα�ική και την καλλιέργεια
των κτημάτων τ�υ. O ναυτεμπ�ρι-
κ�ς �ίκ�ς διαλύθηκε τ� 1916. Eνα
μέρ�ς τ�υ �ρ�ν�υ � Iωάννης �ει
στ�ν Πειραιά, �π�υ επίσης έ�ει
�ργανώσει τ� εργαστήρι� τ�υ. Πέ-
θανε τ� 1953 στην Aθήνα και τά-
�ηκε στ�ν Πειραιά. Eργα τ�υ δεν
ε$έθεσε π�τέ. Συνήθως τα �άρι�ε
σε �ίλ�υς και συγγενείς.

H τέ�νη τ�υ K�ύτση, στ�ι�ει�-
θετημένη απ� μικρ� αριθμ� πινά-
κων, �αίνεται άνιση. T�ύτ� δεν ε-
μπ�δί�ει να αναγνωρίσ�υμε τ� ευ-
ρύ θεματικ� της �άσμα και τα τε-
�ν�τρ�πικά δια�έρ�ντα τ�υ δημι-
�υργ�ύ της. Zωγρά�ισε πλ�ία τ�υ
Aγώνα, ατμ�πλ�ια, λυρικά παρά-
λια τ�πία και ναυμα�ίες. 

Eίναι δύσκ�λ� να διακρι!ωθεί τι
��είλει σε καθένα απ� τ�υς δύ�
δασκάλ�υς τ�υ, τ�ν Aλταμ�ύρα,
τ�ν �π�ί� γνώρισε κατά την ε�η-
!εία τ�υ, και τ�ν B�λανάκη, στ�ν
�π�ί� μαθήτευσε αργ�τερα, έγινε
�ίλ�ς και συλλέκτης έργων τ�υ.

H επιθυμία τ�υ K�ύτση να δ�κι-
μασθεί σε διά��ρ�υς εκ�ραστι-
κ�ύς τρ�π�υς δημι�υργεί την ε-
ντύπωση μιας διαδ��ής τε�ν�τρ�-
πικών �άσεων, των �π�ίων αγν�-
�ύμε την έκταση και τη �ρ�νική
διάρκεια. Διακρίνεται, κατ’ αρ�άς,
μια ήπια ρεαλιστική πραγμάτευση
στις πρ�σωπ�γρα�ίες των ιστι�-
��ρων τ�υ Aγώνα, λιτ� σ�έδι� και
επιμελημέν�ς �ρωματισμ�ς. Aνά-
λ�γη είναι η πραγμάτευση στη
Nαυμα�ία των Σπετσών, έργ� τ�υ
1887, με πρ�τυπ� πίνακα λαϊκ�ύ
�ωγρά��υ. 

H ρ�μαντική διάθεση παρατη-
ρείται τ�σ� στην επιλ�γή τ�υ θέ-
ματ�ς �σ� και στην πραγμάτευση:
ηλι�!ασίλεμα στην αν�ικτή θά-
λασσα, μ�να�ική !άρκα, τρικυμία,
γλάρ�ι, πυκνά �ρώματα. Tέλ�ς,
μια μ�ρ�ή ιμπρεσι�νισμ�ύ ανι-
�νεύεται στη �ρήση μεγάλων �ρω-
ματικών κηλίδων και την τυ�αία έ-
ως άτακτη ανάμι$ή τ�υς.
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Iωάννης K	ύτσης: «H ναυμα�ία των Σπετσών» (8/15 Σεπτεμ�ρί	υ 1822). 1887. Λάδι σε καμ�ά. Mε πρ�τυπ	 μια λαϊκή εικ�να της ναυμα�ίας  έργ	 πιθανώς
αυτ�πτη μάρτυρα, 	 "ωγρά�	ς αναδημι	υργεί πλήρη και ακρι�ή την π	λεμική σκηνή. Eκκλησία της Παναγίας της Aρμάτας, Σπέτσες.

Iωάννης K	ύτσης: «Στ	 πέλαγ	ς». 1890–1900. Λάδι σε καμ�ά. H κλασική σ�εδ�ν ισ	ρρ	πία της σύνθεσης, η αρμ	-
νία τ	υ �ρώματ	ς και τ	υ �ωτισμ	ύ δεν εμπ	δί"	υν να ανα�ανεί η ρ	μαντική διάθεση. Iδιωτική συλλ	γή.


