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Ο Θάνος Τσίγκος και τα λουλούδια του

Α πό τους σημαντικότερους ζωγράφους 
του 20ου αιώνα, που δυστυχώς στην Ελ-
λάδα δεν έγινε ποτέ ευρέως γνωστός, 

ενώ αντίθετα στο εξωτερικό θεωρείται ένας από 
τους σημαντικότερους εκπροσώπους του αφηρη-
μένου εξπρεσιονισμού, είναι ο Θάνος Τσίγκος.

Ο Θάνος Τσίγκος γεννήθηκε στην Ελευσίνα το 
1914 και πέθανε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε 
Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ, πολέμησε στον Β’ παγκό-
σμιο πόλεμο και στον εμφύλιο, πήγε στη Μέση 
Ανατολή, πιάστηκε αιχμάλωτος, καταδικάστηκε σε 
θάνατο. Με την υπογραφή της συνθήκης του Λιβά-
νου η καταδίκη του μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρ-
ξη και μεταφέρθηκε στο Σουδάν, από όπου απελευ-
θερώθηκε το 1946. Λόγω του σκοτεινού πολιτικού 
σκηνικού στην Ελλάδα, έφυγε στο εξωτερικό.

Με πρόταση του Le Corbusier συμμετείχε ως 
αρχιτέκτονας στην κατασκευή της Brasilia, νέας 
πρωτεύουσας της Βραζιλίας. 

Έζησε κυρίως στο Παρίσι. Αφοσιώθηκε τελικά 
στο θέατρο, περισσότερο ως σκηνογράφος, αφού 
αγόρασε και ανέλαβε με τη σύζυγό του το θέατρο 
Gaite Montparnasse. Τον κέρδισε και η ζωγραφική. 
Ζωγράφιζε συχνά λουλούδια. Με έντονες κινήσεις 
γεμάτες πάθος. Περιγράφει η γυναίκα του, ηθοποι-
ός Χριστίνα Μαυροειδή: «Ζωγράφιζε στο πάτωμα 
και πολλά έργα ταυτόχρονα. Έβαζε τα τελάρα του 
κατάχαμα και δίπλα δεκάδες πελώρια σωληνάρια 
χρώμα και βάζα. Έριχνε πάνω στο μουσαμά το 
χρώμα, όπως ένας πυρομανής βάζει φωτιά σε μια 
πόλη. Έριχνε το χρώμα με ένα κουτάλι, το διαμοί-
ραζε με τα χέρια του ή με ένα μαχαίρι, ή ζωγράφιζε 
με το ίδιο το σωληνάριο που το πίεζε. Ζωγράφιζε 
με όλο του το σώμα. Αλλά μέσα σε αυτό το είδος 
της λαίλαπας που προξενούσε, δεν έπαυε να είναι 
κύριος της καταστάσεως. Εμείς οι άλλοι, οι θεατές, 
παρακολουθούσαμε γοητευμένοι, εκείνος όμως 
ήξερε πολύ καλά τι έκανε και πού πήγαινε. Αμέσως 
μετά κουνούσε το τελάρο, μετά το αναποδογύριζε 
εντελώς, μετά το έγερνε μόλις. Όταν όμως είχε τε-
λειώσει, το καθετί είχε πάρει τη θέση του και είχε 
ακολουθήσει το πρόγραμμα που αυτός είχε θέσει».

Το 1961 επιστρέφει στην Αθήνα, ενώ εκθέσεις 
έργων του πραγματοποιούνται στην Αθήνα, το Πα-
ρίσι και το Μιλάνο.

Ο Τσίγκος ζωγράφιζε πολύ συχνά λουλούδια, 
με ένα πάθος, που δεν τα έκανε καθόλου διακο-
σμητικά ή «όμορφα», αλλά, όπως και σε όλους τους 
πίνακές του, υπάρχει μεγάλη ένταση, μια αγριάδα, 
όπως αυτή που υπάρχει μέσα στη ζωή, μέσα στη 
φύση.
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