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 Ιακωβίδης Γιώργος (1853-1932)   
 
      

     Γεννήθηκε στα Χύδηρα της Λέσβου, το 1852. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ, µε 
δάσκαλο τον Νικηφόρο Λύτρα και συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδηµία 
του Μονάχου, όπου έµεινε για αρκετά χρόνια. Το 1890, κλήθηκε να 
επιστρέψει στην Ελλάδα για να οργανώσει την Εθνική Πινακοθήκη. Το 1904 
διορίστηκε καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 
     Υπήρξε από τους σπουδαιότερους εκφραστές της Σχολής του Μονάχου. 
Καθιερώθηκε µέσα από τα εξαιρετικά του έργα µε σκηνές παιδικής και 
οικογενειακής ζωής, τις νεκρές φύσεις και τα πορτρέτα της υψηλής κοινωνίας. 
Ζωγράφος, πρώτος διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης και διευθυντής της 
Σχολής Καλών Τεχνών, καθιερώθηκε µε το πολύπλευρο έργο του ως µια 
από τις ηγετικές µορφές της νεοελληνικής τέχνης του τέλους του 19ου και των 
αρχών του 20ου αιώνα. Από τα νεανικά του χρόνια στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας, ακολούθησε πορεία συνεχών αναζητήσεων και 
προβληµατισµών. Αφοµοιώνοντας τις αρχές της ζωγραφικής στις οποίες τον 
µύησε ο δάσκαλός του στην Αθήνα, Νικηφόρος Λύτρας, γίνεται γόνιµος 
δέκτης των διαφόρων τάσεων, που ήδη είχαν διαµορφωθεί στην Ακαδηµία 
του Μονάχου όταν έφθασε εκεί το 1878 κι εκινούντο σ' ένα ευρύτατο φάσµα, 
ανάµεσα στο ρεαλισµό και τον ιδεαλισµό. 
     Από τα καθαρά ηθογραφικά θέµατα των χρόνων της µαθητείας του στην 
Αθήνα, προχώρησε στην αρχή σε απεικονίσεις µυθολογικών θεµάτων όπου 
κυριαρχούσε ο χαρακτήρας της σχολής του Piloty, για να καταλήξει στη 
χαρακτηριστική ζωγραφική του µε σκηνές από την παιδική κι οικογενειακή 
ζωή. Στην απόδοση του θέµατος όµως, υπερέβη τη παραδοσιακή ηθογραφική 
ζωγραφική και προχώρησε σε αναζητήσεις µέσα στο πλαίσιο του ρεαλισµού, 
που τονε συνέδεσαν µε τους προβληµατισµούς καλλιτεχνών, που 'ρθανε σ' 
επαφή µε τις καινούργιες τάσεις της ζωγραφικής, όπως αυτές διαµορφώθηκαν 
στη Γαλλία από τα µέσα του 19ου αιώνα και βρήκανε πρόσφορον έδαφος στη 
Γερµανία. Στη 10ετία 1891-1900 ο ρόλος του φωτός απέκτησεν έναν 
ιδιάζοντα χαρακτήρα στο έργο του, στο οποίο κυριάρχησε η έντονη αντίθεση 
σκιερών και φωτεινών µε τονισµό των περιγραµµάτων στα σηµεία που πέφτει 
το φως, στοιχεία που είχαν ήδη επισηµανθεί στα έργα των Γερµανών 
Ιµπρεσιονιστών. Συγχρόνως τη 10ετίαν αυτή, στην απεικόνιση προσώπων 
του οικείου περιβάλλοντός του αποµακρύνθηκε από τη συµβατική 
προσωπογραφία και ζωγράφισε τις µορφές εν υπαίθρω όπως σηµειώνει ο 
ίδιος.  
     Με την επιστροφή του στην Ελλάδα, η ενασχόλησή του τόσο στην Εθνική 
Πινακοθήκη όσο και στη Σχολή Καλών Τεχνών απορρόφησαν µεγά µέρος 
της δραστηριότητάς του. Η θεµατογραφία του περιορίζεται κατά κύριο λόγο σε 
προσωπογραφίες και νεκρές φύσεις και πολύ λιγότερο στις συνθέσεις. Για 30 
περίπου χρόνια διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης ή καθηγητής της 
Σχολής Καλών Τεχνών έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στη διαµόρφωση του 
καλλιτεχνικού κλίµατος της εποχής του. Εκφραστής του πνεύµατος, που 



κυριαρχούσε στην καλλιτεχνική ζωή του Μονάχου µε τις διάφορες τάσεις που 
'χαν αναπτυχθεί εκεί και τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, άριστος 
σχεδιαστής, ικανότατος χειριστής του χρώµατος κι εκ φύσεως προσηνής 
µετέδωσε στους µαθητές του τις γνώσεις του, που διαφαίνονται στο έργο τους, 
παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι απ' αυτούς ακολούθησαν εντελώς 
διαφορετικούς δρόµους από τον δάσκαλό τους. 
     Πέθανε στην Αθήνα το 1932, σ' ηλικία 79 ετών. 
_________________________________________________ 

 


