


 
 

 

Ένας άνθρωπος κλεισμένος στην πόλη με τα χρώματα νωπά 
 
 
Κοιτάζοντας τη ζωγραφική του Νίκου Οικονομίδη, αντιλαμβάνεσαι τις 
δυνατότητες του ματιού, να σπάσει, να συνθέσει τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. Στην αρχή αποτυπώνει ζωντανά και ακίνητα μέρη της πόλης και 
εσωτερικούς χώρους που μετακινούνται προς τα έξω και παίζουν ρόλο στην 
ύφανση του χώρου. Παλιά σπίτια που αναπνέουν και μετακινούνται τη 
νύχτα. Με χρώματα (τότε): γκρι, μπλε, καφέ του νέφους, κόκκινα, κίτρινα. Με 
χρώματα (τώρα): βαθύ ούλτρα μαρίν, κόκκινο του καδμίου, βαθύ κίτρινο της 
Νάπολης, μπλε κοβαλτίου. Πρόσωπα, γυναίκες γυμνές και στο βάθος τα 
νησιά: η Πάρος, η Αίγινα και ο ουρανός που αντανακλά τη θάλασσα και τα 
σπλάχνα του, που ποτέ δεν ησυχάζουν, όπως στα ποιήματα του ∆ιονυσίου 
Σολωμού. Ο καλλιτέχνης έχει συνέχεια από τον κυβισμό. Από πίσω είναι το 
μάθημα του Βαν Γκογκ, του Μπρακ, του Ματίς. Και φυσάει ένας αέρας και 
παρασύρει πόλεις, γωνίες, πλατείες. Συστέλλοντας, διαστέλλοντας και 
αφήνουν τα αποτυπώματα μιας πολυεδρικότητας. Στους περισσότερους 
πίνακές του υπάρχει το δάπεδο, με τα παλιά μπλε πλακάκια. Ένα σκάκι 
θανάτου. Όπου η ζωή και η Τέχνη ζητάει να κερδίσει το μερτικό της. Παχιές 
πινελιές δημιουργούν γυναίκες σε μια διάθεση ρεμβασμού σε σχέση με το 
σπίτι, τον άντρα, το σώμα, τα μαλλιά και τα επέκεινα. Αλλού λουόμενοι και 
λουόμενες να ατενίζονται με ηρεμία και οι σκάλες να οδηγούν στον ουρανό. 
Κάπου εδώ, κάπου εκεί καραδοκεί ο Νίκος Εγγονόπουλος με πινέλα και 
ποιήματα. Ένα ζευγάρι κοιτάζει από τον καναπέ – μάλλον τηλεόραση – ο 
κυβισμός των σωμάτων του δωματίου δείχνει ώρα γύρω στη δεκάτη 
νυχτερινή. Αλήθεια πώς μιλάει μια γυναίκα με χρώματα του γυμνού 
σώματος, με τη θάλασσα και το οβάλ του νησιώτικου σπιτιού που την 
περιβάλλει. Αλλού ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος με τις ιστορίες των βιβλίων του. 
Με τσιγάρα που ο συγγραφέας τα καπνίζει ακόμη. Καίει η καύτρα του και οι 
αναμνήσεις του. Βλέπω αλλού μια Θεσσαλονίκη με το Γεντί Κουλέ, το 
Χορτιάτη και όλα τα βυζαντινά να μας συμπαραστέκονται. Τα χρώματα, 
ανοίγουν-κλείνουν και μας συνεπαίρνουν. Χωρίς οίκτο η θάλασσα μας 
περιβάλλει. Μπαίνει παντού. Έρπει και χάρτινα καραβάκια ταξιδεύουν. 
Πολλές γυναίκες ατενίζουν τη θάλασσα και περιμένουν ντυμένες στα λευκά, 
στα αρχαία. Μία όμως σπάει την ηρεμία, φωνάζει στον πίνακα ντυμένη στα 
κόκκινα. Θα σε περιμένω λένε τα χρώματα και το γαλάζιο των ματιών σου. Η 
πόλη είναι παντού και ως θόρυβος και ως ησυχία (μεσημεριού) και ως 
μέγεθος και σαν μεγάλο γκρι. Εκείνο όμως το πλακάκι (μία άσπρο, μία 
μαύρο, μία μπλε) σαν μόνιμο μοτίβο είναι μια μουσική που μας ακολουθεί 
και μας προσκαλεί σ’ ένα παιχνίδι που δεν τελειώνει ποτέ. 
 
 
Γιάννης Κοντός 
∆εκέμβριος 2001  
 



 
 

 

Un homme enfermé dans la ville aux couleurs encore humides 
 
 
En regardant la peinture de Nikos Ikonomidis, on se rend compte des 
possibilités de l’œil, de casser, de composer l’homme et l’environnement. Au 
début, il modèle des parties vives et immobiles de la ville et des espaces 
intérieurs qui se déplacent vers l’extérieur et jouent un rôle dans le tissage 
de l’espace. De vieilles maisons qui respirent et se déplacent la nuit. Aux 
couleurs (alors): gris, bleu, brun de la pollution atmosphérique, des rouges, 
des jaunes. Aux couleurs (maintenant): outremer foncé, rouge cadmium, 
jaune foncé de Naples, bleu cobalt. Des visages, des femmes nues et, en 
fond, les îles: Paros, Égine et le ciel qui reflète la mer et ses entrailles, 
jamais tranquilles, comme dans les poèmes de Dionysios Solomos. L’artiste 
a une continuité depuis le cubisme. Derrière, on trouve l’enseignement de 
Van Gogh, de Braque, de Matisse. Et un vent souffle, emportant villes, 
coins, esplanades. En se contractant, en se dilatant, ils laissent les 
empreintes d’une polyédricité. Dans la plupart de ses tableaux il y a le sol, 
avec les vieux carrelages bleus. Un échiquier de la mort. Où la vie et l’Art 
s’efforce de gagner sa part. D'épais coups de pinceau créent des femmes 
d'humeur rêveuse envers la maison, l’homme, le corps, les cheveux et les 
au-delàs. Ailleurs, des baigneurs et des baigneuses se regardent calmement 
et l’escalier mène au ciel. Par ici, par là c’est Nikos Engonopoulos qui guette 
avec des pinceaux et des poèmes. Un couple regarde depuis son canapé – 
probablement la télé – le cubisme de leurs corps montre qu'il est à peu près 
dix heures du soir. Vrai, comment parle une femme aux couleurs du corps 
nu, avec la mer et la forme ovale de la maison des îles qui l’entoure. 
Ailleurs, I. M. Panagiotopoulos avec les récits de ses livres. Avec des 
cigarettes que l’auteur fume encore. Le bout de sa cigarette brûle, ainsi que 
ses souvenirs. Je vois ailleurs une Salonique avec Yedi Koulé, Hortiatis et 
tous les éléments byzantins qui nous soutiennent. Les couleurs, s’ouvrent-
se ferment et nous engouent. Sans pitié, la mer nous entoure. Elle s'insinue 
partout. Elle rampe et des bateaux en papier voyagent. Plusieurs femmes 
regardent la mer et attendent vêtues de blanc, à l’ancienne. Pourtant, une 
d’entre elles rompt le calme, elle crie dans le tableau vêtue de rouge. Je 
t’attendrai, disent les couleurs et le bleu de tes yeux. La ville est partout, 
comme un bruit, comme un calme (de l’après-midi), comme une dimension, 
comme un grand gris. Pourtant, ce carrelage (un blanc, un noir, un bleu) 
comme un motif permanent est une musique qui nous suit et nous invite à 
un jeu qui ne finit jamais. 
 
 
Yannis Kontos 
Décembre 2001  
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