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Η ανάδειξη των δεσµών που συνδέουν τον ∆οµήνικο Θεοτοκόπουλο µε

The Exhibition aspires to enhance the ties linking Theotokopoulos with

την αρχαιότητα βρίσκεται στον πυρήνα της Έκθεσης αυτής. Ο καλλιτέχνης
ήταν υπερήφανος που είχε τις ρίζες του σε έναν πανάρχαιο πολιτισµό και
ακόµα περισσότερο υπερήφανος για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη, το
νησί όπου σύµφωνα µε τον µύθο είχε γεννηθεί ο ∆ίας.

antiquity. Domenikos was proud of his roots in an ancient civilization and even
more of his native Crete, the island that myth had it as the birthplace of Zeus.

Στόχος της Έκθεσης είναι, λοιπόν, να αναδείξει µοτίβα της ελληνικής και
ρωµαϊκής αρχαιότητας που ο ζωγράφος προσέλαβε άµεσα, µέσα από την
επαφή του µε αρχαιότητες, ή έµµεσα, µέσα από πίνακες, χαρακτικά, σχέδια
κλπ. άλλων καλλιτεχνών. Στη Βενετία, αλλά κυρίως στη Ρώµη όπου φιλοξενήθηκε για δύο χρόνια στο µέγαρο του καρδινάλιου Alessandro Farnese, ο Θεοτοκόπουλος συνδέθηκε µε κύκλους αρχαιογνωστών και λογίων, παρακολούθησε
συζητήσεις που διεύρυναν τους πνευµατικούς του ορίζοντες, ενώ παράλληλα
είχε πρόσβαση σε βιβλιοθήκες όπου οι κλασικοί συγγραφείς είχαν περίοπτη
θέση. Μέσα από τις παραπάνω διασυνδέσεις είχε, άλλωστε, τη δυνατότητα να
µελετήσει από κοντά όχι µόνο φηµισµένες ιδιωτικές συλλογές µε αρχαία,
γλυπτά, ανάγλυφα, νοµίσµατα και τέχνεργα, αλλά πιθανότατα να έχει πρόσβαση στον τεράστιο καλλιτεχνικό πλούτο που είχε συγκεντρωθεί στο Βατικανό.
Από τις πρώτες δεκαετίες του 16ου αιώνα, η Ρώµη είχε γίνει εξάλλου το
κατεξοχήν κέντρο για τη µελέτη της αρχαιότητας, κατάλοιπα της οποίας
παρέµεναν επί αιώνες εκτεθειµένα ή θαµµένα στο έδαφος. Η σηµαντικότερη
απόδειξη της επιρροής που άσκησαν στον ∆οµήνικο οι αρχαιότητες της Ρώµης,
καθώς και το υψηλό διανοητικό και αρχαιογνωστικό περιβάλλον που κυριαρχούσε στο µέγαρο του καρδιναλίου Farnese, είναι η εµφανής ενσωµάτωση
έργων αρχαίας γλυπτικής στους πίνακες των ρωµαϊκών του χρόνων. Την περίοδο
αυτή µάλιστα φαίνεται ότι συµπεριέλαβε στις καλλιτεχνικές του αποσκευές
αρχαία µοτίβα, στάσεις, κινήσεις, εκφράσεις, χειρονοµίες, που µετά από επεξεργασία και επαναδιατύπωση στο δικό του ιδιοσυγκρασιακό ιδίωµα, εµπλούτισαν
µορφολογικά, αλλά και νοηµατικά, την εικαστική παραγωγή του στην Ισπανία.
Αξιοποιώντας µέσα σύγχρονης τεχνολογίας, στην Έκθεση παρουσιάζονται έργα του Θεοτοκόπουλου και δίπλα σε αυτά απεικονίσεις αρχαίων γλυπτών,
αναγλύφων, νοµισµάτων κλπ. που συνδέονται µε αυτά και αποκαλύπτουν πόσο
ευέλικτες και ανθεκτικές στο χρόνο είναι οι αρχαίες φόρµες. Στην περίπτωση
πάλι που η επιρροή που δέχθηκε ο ∆οµήνικος ήταν έµµεση, δηλαδή προσέλαβε
αρχαία µοτίβα ενσωµατωµένα σε έργα οµοτέχνων του, εµφανίζονται απεικονίσεις τους δίπλα στα συνδεόµενα µε αυτά έργα του Θεοτοκόπουλου.
Με αφορµή την Έκθεση κυκλοφορεί δίγλωσσος συλλογικός τόµος µε
άρθρα των διαπρεπών Καθηγητών, Fernando Marías, Αγγελικής Λυµπεροπούλου, José Riello, Jeongho Park, που έχουν ασχοληθεί ενδελεχώς µε το έργο του
∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου. Την έκθεση και τον συλλογικό τόµο επιµελείται η
∆ρ. Ιάνθη Ασηµακοπούλου.

Aim of the Exhibition is therefore to spotlight motifs from Greek and
Roman antiquity which the painter perceived directly, through his contact with
antiquities, or indirectly, through paintings, prints, drawings, and so on, of
other artists. In Venice, but mainly in Rome where he lived for two years in the
palazzo of Cardinal Alessandro Farnese, Theotokopoulos was associated with
antiquarian and scholarly circles and participated in discussions that widened
his intellectual horizons, while concurrently he had entry to libraries in which
the classical authors had pride of place. Through these contacts he had the
opportunity to study at close hand renowned private collections with ancient
sculptures, reliefs, coins and other artifacts, as well as, most likely, access to the
enormous artistic wealth that had been gathered in the Vatican.
From the opening decades of the sixteenth century Rome was the
paramount centre for studying antiquity, remnants of which had remained for
centuries exposed to the elements or buried in the ground. The most important
testimony of the influence exerted on Theotokopoulos by the antiquities of
Rome, as well as the sophisticated intellectual and antiquarian milieu prevailing in the palazzo of Cardinal Farnese, is the obvious incorporation of ancient
sculptural works in his paintings from his Roman years. Indeed, in this period
he appears to have included in his artistic quiver ancient motifs, poses, movements, expressions, gestures, which after processing and reformulation in his
own idiosyncratic idiom enriched both formally and conceptually his artistic
output in Spain.
The exhibition uses cutting-edge technology to display works by Theotokopoulos, alongside reproductions of ancient sculptures, reliefs, coins, and so on,
that are linked with them and reveal the flexibility and durability of the
ancient forms. In those cases where the influence on the painter was indirect
–that is, he perceived ancient motifs incorporated in the works of fellow-artists– pictures of these are presented next to the works by Theotokopoulos
associated with them.
The Exhibition is accompanied by a bilingual collective volume with
articles by experts on the œuvre of Domenikos Theotokopoulos, the distinguished professors Fernando Marías, Angeliki Lymberopoulou, José Riello,
Jeongho Park, and edited by Dr Ianthi Assimakopoulou.

ΚΡΗΤΗ

1541: Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλους γεννιέται στον Χάνδακα, το σηµερινό
Ηράκλειο, την πρωτεύουσα πόλη της Κρήτης, η οποία ήταν βενετική κτήση
από το 1204.

1566:

Στις 6 Ιουνίου ο ∆οµήνικος υπογράφει σε πωλητήριο συµβόλαιο
σπιτιού ως µαΐστρος Μένεγος Θεοτοκόπουλος σγουράφος.
ΒΕΝΕΤΙΑ

CRETE

1541:

Domenikos Theotokopoulos is born in Candia (present-day
Heraklion), capital of Crete, which was a Venetian possession from 1204.

1566: On 6 June Domenikos signs a sales contract for a house as µαΐστρος
Μένεγος Θεοτοκόπουλος σγουράφος (maistro Menegos Theotokopoulos
sgouraphos), which documents that he was a master painter.
VENICE

1567: Την άνοιξη ή το καλοκαίρι ο ∆οµήνικος ταξιδεύει για τη Βενετία.
1569: Ο Θεοτοκόπουλος ζωγραφίζει το Τρίπτυχο της Μόδενας µε αποδέκτη

1567: Ιn the spring or summer Domenikos travels to Venice.
1569: Theotokopoulos paints the Modena Triptych, probably

πιθανώς τον Patriarca d'Aquileia Giovanni Grimani.

Patriarca d'Aquileia Giovanni Grimani.

ΡΩΜΗ

1570:

for the

ΡΩΜΗ

Ο Θεοτοκόπουλος ταξιδεύει προς Ρώµη, πιθανώς µέσω Padova,
Verona, Mantova, Parma, Bologna, Φλωρεντία και Siena. Τον Νοέµβριο
φτάνει στη Ρώµη και µε τη µεσολάβηση του µικρογράφου Giulio Clovio, ο
οποίος µε επιστολή του προς τον καρδινάλιο Alessandro Farnese παρουσιάζει
τον ∆οµήνικο ως µαθητή του Τισιανού, εξασφαλίζει προσωρινή διαµονή στο
Palazzo Farnese.

1570: Theotokopoulos travels to Rome, possibly via Padua, Verona,

1572:

Κατά το έτος αυτό ή λίγο νωρίτερα φιλοτεχνήθηκαν o πίνακας
Θεραπεία του Τυφλού (Galleria Nazionale di Parma) πιθανώς για τον
καρδινάλιο Alessandro Farnese, καθώς και η πρώτη εκδοχή της Εκδίωξης
των εµπόρων από το ναό (Washington, National Gallery of Art).

1572: During this year or possibly earlier Theotokopoulos paints, probably

Στις 18 Σεπτεµβρίου ο ∆οµήνικος εγγράφεται στη Συντεχνία του Αγίου
Λουκά µε το όνοµα Domenico Greco και αποκτά δικό του εργαστήριο.

On 18 September Domenikos enters the painters’ Guild of St Luke, under
the name Domenico Greco, and acquires his own workshop.

ΜΑ∆ΡΙΤΗ

1576: Τον Οκτώβριο ο Θεοτοκόπουλος φτάνει στην ισπανική πρωτεύουσα.
ΤΟΛΕ∆Ο

1577:

Mantua, Parma, Bologna, Florence and Siena. He reaches the Eternal
City in November and with the mediation of the miniaturist Giulio
Clovio, who in his letter of 16 November addressed to Cardinal
Alessandro Farnese presents Domenikos as a pupil of Titian, secures
his temporary residence in the Palazzo Farnese.
for Cardinal Alessandro Farnese, The Healing of the Blind (Galleria
Nazionale di Parma), as well as the first version of Christ Driving the
Money-Changers from the Temple (Washington, National Gallery of Art).

MADRID

1576: In October Theotokopoulos arrives in the Spanish capital.
TOLEDO

Τον Ιούνιο ο Θεοτοκόπουλος µεταβαίνει στο Τολέδο, όπου το
συµβούλιο του καθεδρικού ναού τού αναθέτει να φιλοτεχνήσει τον
∆ιαµερισµό των ιµατίων (El Espolio).

1577: In June Theotokopoulos moves to Toledo, where the council of

Στις 8 Αυγούστου, o ∆οµήνικος υπογράφει µε τον αρχιµανδρίτη Diego de
Castilla συµβόλαιο για οκτώ πίνακες που προορίζονται για την νέα
εκκλησία του Santo Domingo el Antiguo.

On 8 August Domenikos signs with Dean Diego de Castilla a contract for
eight paintings for the new church of Santo Domingo el Antiguo.

1579: O βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος Β΄ παραγγέλλει στον ζωγράφο να
φιλοτεχνήσει πίνακα µε θέµα το Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου για το
βασιλικό µοναστήρι του San Lorenzo de El Escorial.

1582: Στις 18 Μαρτίου ο ∆οµήνικος δέχεται παραγγελία να φιλοτεχνήσει
τον πίνακα Η Ταφή του κόµη Orgaz για την ενοριακή εκκλησία του Santo
Tomé.

1596: Στις 17 και 21 ∆εκεµβρίου υπογράφει συµβόλαια µε το Βασιλικό
Συµβούλιο της Καστίλης για έξι πίνακες –ανάµεσα στους οποίους η
Ανάσταση (Μαδρίτη, Museo del Prado)– για τον ναό του colegio de Doña
María de Aragón στη Μαδρίτη.

the city’s cathedral commissions him to paint The Disrobing of Christ
(El Espolio).

1579: King Philip II of Spain commissions from Domenikos a painting
of the Martyrdom of St Maurice, for the Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial.

1582: On 18 March Domenikos is commissioned to paint The Burial of
the Count of Orgaz, for the parish church of Santo Tomé.
1596: On 17 and 21 December he signs a contract with the Royal Council
of Castile for six paintings –among them The Resurrection (Madrid,
Museo del Prado)– for the church of the Augustine Colegio de Doña
María de Aragón in Madrid.

1607: On 11 December Theotokopoulos is invited by the Civic Council

Στις 11 ∆εκεµβρίου o ∆οµήνικος κλήθηκε να διακοσµήσει το
παρεκκλήσιο Ovalle στην εκκλησία του San Vicente Mártir στο Τολέδο µε
τέσσερις πίνακες συµπεριλαµβανοµένης και της Επίσκεψης.

of Toledo to undertake a major commission, which is destined to be the
last of his career: to decorate the Ovalle chapel in the church of San Vicente
Mártir in Toledo, with four paintings among them The Visitation
(Washington, Dumbarton Oaks Museum).

1614: Στις 7 Απριλίου ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος φεύγει από τη ζωή.

1614: On 7 Αpril Domenikos Theotokopoulos departs this life.

1607:

Ο Άγιος Λουκάς ζωγραφίζει
την Παναγία, περ. 1565.
St Luke painting the Virgin, c. 1565.

venice

candia

Η Προσκύνηση των Μάγων, περ. 1567.
The Adoration of the Magi, c. 1567.

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΜΟ∆ΕΝΑΣ
µπροστινή όψη

Η Προσκύνηση των ποιµένων,
Η Στέψη ενός στρατιώτη από τον Χριστό,
Η Βάπτιση του Χριστού
πίσω όψη

rome

O Ευαγγελισµός,
Άποψη του Όρους Σινά,
Ο Θεός Πατέρας και οι Πρωτόπλαστοι

ρωµη

βενετια HραKλειο

H Κοίµηση της Θεοτόκου, περ. 1566.
The Dormition of the Virgin, c. 1566.

Η θεραπεία του τυφλού, 1571-72.
Christ Healing the Blind, 1571-72.

Παιδί που ανάβει ένα κερί, 1571-72,
Boy Blowing on an Ember to Light a Candle, 1571-72.

τολεδο - toledo

Η ταφή του κόµη Orgaz, 1586-88.
The Burial of the Count of Orgaz, 1586-88.

H Ανάσταση, 1597-1600
The Resurrection, 1597-1600

Άποψη και χάρτης του Τολέδο, περ. 1610.
View and Plan of Toledo, c. 1610.
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