


� Η Πινακοθήκη Ν. Χατζηκυριάκου-Γκίκα
αποτελεί δωρεά του µεγάλου Έλληνα
ζωγράφου στο Μουσείο Μπενάκη.

� Η οικία του ζωγράφου µετατράπηκε σε
µουσείο πριν το θάνατό του, διασκευασµένη
από τον ίδιο και µε τα δωµάτια να
παραµένουν όπως ήταν όταν τα
χρησιµοποιούσε.



� Το αρχικό κτήριο – ισόγειο και πέντε 
όροφοι – αποτελεί τυπικό δείγµα 
αρχιτεκτονικής πολυκατοικίας του 
Μεσοπολέµου.



� Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας γεννιέται 
στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου του 
1906. Πραγµατοποιεί την πρώτη του 
έκθεση στο Παρίσι το 1923. ‘Εργα του 
βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές 
στην Ελλάδα, στη Δυτική Ευρώπη και 
στις Ηνωµένες Πολιτείες.



� Ήταν Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, από τους
διαπρεπέστερους εκπροσώπους της «γενιάς του ‘30». Μαθητής
του Κωνσταντίνου Παρθένη, υποστήριξε και ο ίδιος µία ελληνική

σχολή ζωγραφικής, στηριγµένη αφ’ ενός στην ντόπια
παράδοση και αφ’ ετέρου στην αισθητική του ευρωπαϊκού

µοντερνισµού. Επιβλήθηκε ως δηµιουργός και εκτός Ελλάδας, 
ανήκοντας στην οµάδα των «κλασικών» του µοντερνισµού.



� Η Ύδρα των παιδικών του χρόνων έπαιξε
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της
αισθητικής του, καθώς του επέτρεψε να

συνδυάσει στοιχεία γεωµετρικού
κυβισµού, αρχιτεκτονικής και φωτός. 



Ισόγειο

� Στο ισόγειο εκτίθεται ένα αστικό σαλόνι, 
από  κατοικία στο Παρίσι, µε έργα 
γαλλικής ζωγραφικής των πρώτων 
δεκαετιών του 20ού και έπιπλα 16ου-18ου 
αιώνα.

� Δείτε ένα σύντοµο βίντεο
https://www.youtube.com/watch?v=ZcdK
DtgZymM



1ος - 2ος Όροφος

� Από το ισόγειο µέχρι τον τρίτο όροφο του 
κτηρίου εκτίθεται η πνευµατική και 
καλλιτεχνική δηµιουργία της Ελλάδας σε µία 
ιδιαίτερα κρίσιµη εποχή, από το τέλος του Α΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου και τη Μικρασιατική 
καταστροφή µέχρι τις παραµονές της 
Δικτατορίας του 1967 

� αποτελεί ταυτόχρονα το κλίµα µέσα στο 
οποίο ο Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας έζησε και 
διαµόρφωσε τις καλλιτεχνικές του αντιλήψεις.



� εκτίθενται πίνακες, σχέδια, γλυπτά, 
σκηνικά, χειρόγραφα, εικονογραφηµένες 
εκδόσεις, φωτογραφίες.

� έπιπλα από το σπίτι του Ν. 
Χατζηκυριάκου-Γκίκα στην Ύδρα και στην 
Κριεζώτου. 



� Πολλά έργα του Γκίκα 
σφραγίζουν την 
ταυτότητα της 
ελληνικότητας µε τα 
καθηµερινά 
αντικείµενα, όπως οι 
χαρταετοί, τα ρούχα 
στις αυλές, τα 
κιούπια, τα δέντρα, 
τις πόρτες. 







� Η θεµατολογία του 
εξαπλώνεται σε 
εσωτερικά αλλά και 
εξωτερικά τοπία. Το 
αντικείµενο µελέτης 
του είναι από τη µία 
το φυσικό 
περιβάλλον και από 
την άλλη τα 
αντικείµενα. 





� Οι πίνακές του είναι 
εντυπωσιακά 
µεγάλοι που 

συνήθως φθάνουν ή 
και ξεπερνούσαν τα 

δύο µέτρα. 



� Ο ίδιος είχε δηλώσει 
ότι επηρεάστηκε 
βαθύτατα από το 
έργο του Ματίς, αλλά 
σηµαντική ήταν, 
επίσης, η επίδραση 
των Μπρακ και 
Πικάσσο.



• Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (ΠΧΓ 403) Άποψη του ατελιέ µε φιγούρα, (1982). 
Κάρβουνο σε χαρτί, 0,21 x 0,31 µ. Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (ΠΧΓ 344) Σκεπτόµενη (;), ca.1977-1979. 
Μολυβοκάρβουνο σε χαρτί, 0,33 x 0,25 µ. Μουσείο Μπενάκη -
Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

•Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (ΠΧΓ495) Ερείπια τοίχου VIII, 1976 
Κάρβουνο, σέπια και κόκκινο µολύβι σε χαρτί, 0,315 x 0,695 µ. Μουσείο 
Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα



Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας και Γ. Φαϊτάκης (ΠΧΓ 8) Γλέντι στην ακρογιαλιά II, 
(1970-1979). Ταπισερί, 1,96 x 2,68 µ. Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

•Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (ΠΧΓ 583) «Ιώ» - κοστούµι για τον 
Προµηθέα Δεσµώτη του Αισχύλου, (1967). Ακουαρέλα σε χαρτί, 0,35 x 
0,25 µ. Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

•Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας 
(ΠΧΓ1487) Φύλλο συκιάς, 1959 
Χρωµατιστοί µαρκαδόροι σε 



•Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας 
(ΠΧΓ50_1) Καφασωτά, 1955 
Έγχρωµη λιθογραφία, 0,56 x 0,42 
µ.•Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (ΠΧΓ 
210) Ο πατέρας του καλλιτέχνη, 
(24/9/1953). Μελάνι σε χαρτί, 0,15 
x 0,125 µ. Μουσείο Μπενάκη -
Πινακοθήκη Γκίκα, Αθήνα

•Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (ΠΧΓ 
697_1) Οδυσσέας (1948) 
Μπρούντζος, ύψος 0,35 µ., 



Η τέχνη του

� Ο Χατζηκυριάκος-Γκίκας εκτός από τη 
ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική, 
ασχολήθηκε και µε τη σκηνογραφία, 
σχεδιάζοντας σκηνικά και κοστούµια για 
αρκετά θεατρικά έργα.



� Ο Χατζηκυριάκος Γκίκας πάντα 
γνώριζε το τι θα ζωγράφιζε, τα 
πάντα ήταν προδιαγεγραµµένα, 
αφηνόταν όµως ελεύθερος στο 
τοπίο.  

� Στη διδασκαλία του ήταν επίµονος, 
ανάγκαζε τους µαθητές του να 
σχεδιάζουν µέχρι εξαντλήσεως 
από σηµείο σε σηµείο. 

� Ήταν λιγοµίλητος, επέλεγε τους 
φίλους του, είχε ανθρώπους δίπλα 
του µε ιδιαίτερη πνευµατική παιδεία, 
ήταν αρκετά επιλεκτικός ως προς 
αυτό. 



Στο καθιστικό 

� Στον τέταρτο όροφο βλέπουµε το 
εντυπωσιακό σαλόνι µε τον 

πρωτοποριακό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, 
το καθιστικό, το γραφείο του πατέρα του

µε τα οικογενειακά πορτραίτα και 
κειµήλια, την τραπεζαρία µε τη µνηµειακή 

ελαιογραφία Κηφισιά.



� Στον πέµπτο όροφο 
βλέπουµε το ατελιέ 
του καλλιτέχνη, έναν 
επιβλητικό χώρο, 
όπου τα καβαλέτα 
και τα σύνεργα 
ζωγραφικής 
συνυπάρχουν µε 
παλιά έπιπλα και 
αντικείµενα από τα 
ταξίδια του.




