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Φρούτα του αποκαλόκαιρου ή
του φθινοπώρου στην τέχνη

Τ

α σταφύλια είναι σίγουρα τα φρούτα που έχουν την τιμητική τους
το Σεπτέμβρη, πρώτο μήνα του
φθινοπώρου. Έχουν αρχίσει, βέβαια, να μας
γλυκαίνουν από το τέλος του καλοκαιριού,
τον Αύγουστο, όπως και τα σύκα, τα αχλάδια και άλλα, ενώ άλλα καλοκαιρινά φρούτα
φθίνουν πλέον, όπως τα ροδάκινα ή τα καρπούζια. Από τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα γεμίσουν τους πάγκους των λαϊκών αγορών και
των οπωροπωλείων τα μήλα, ενώ μέσα στον
Οκτώβριο θα εμφανιστούν τα ρόδια – σύμβολο της καλοτυχίας, που τα γευστικά σποράκια τους χαρίζουν ευεξία και ωραιότατο χρώμα σε σαλάτες λαχανικών ή φρουτοσαλάτες,
αλλά και τα κυδώνια, που δεν τρώγονται μεν
ωμά, αλλά είναι νοστιμότατα ως ψητά ή ως
γλυκό του κουταλιού, από τα ωραιότερα και
γευστικότερα του είδους!
Πολλοί εικαστικοί καλλιτέχνες έχουν
αποτυπώσει ωραιότατες εικόνες φρούτων
στους πίνακές τους. Όταν παρουσιάζεται
στο ζωγραφικό έργο μια σύνθεση με φρούτα, το έργο λέμε ότι ανήκει στη θεματική
κατηγορία που αποκαλείται «νεκρή φύση».
Τέτοια θέματα παρατηρούνται από την αρχαία ελληνική τέχνη, τον 4ο αιώνα π.Χ., όπως
μας αναφέρει ο Πλίνιος στη Φυσική Ιστορία.

Τοιχογραφία της
Πομπηίας: πετεινός
τσιμπολογά ρόδια,
αχλάδια και σύκα

Caravaggio,
άρρωστος Βάκχος

Τα έργα του ζωγράφου Πειραϊκού, μας πληροφορεί, είχαν ως αντικείμενο θέματα καθημερινά, αντικείμενα «φαγώσιμα και άλλα» με
απίστευτο ρεαλισμό…

μια σύνθεση με φθινοπωρινά φρούτα, που
λανθασμένα θεωρήθηκε πως αποτελούσε
λεπτομέρεια μεγαλύτερου έργου, ενώ ήταν
αυτοτελής πίνακας.

Ανάλογα θέματα ανακαλύφθηκαν από ανασκαφές της Πομπηίας και του Ερκουλάνουμ
[ιταλικά: Ercolano, λατινικά: Herculaneum – η
αρχαία ελληνική αποικία Ηράκλεια] (ρωμαϊκές πόλεις, που καλύφθηκαν από τις στάχτες
της έκρηξης του Βεζούβιου).

Φανερός ο νατουραλισμός στην παράσταση του «άρρωστου Βάκχου», που είναι ο
ίδιος ο ζωγράφος, ενώ είχε ασθενήσει από
ελονοσία, γι’ αυτό και το κιτρινοπράσινο
χρώμα της επιδερμίδας και τα ταλαιπωρημένα από τον πυρετό μάτια...

Το θέμα της νεκρής φύσης θα ξεχαστεί
στο πέρασμα του χρόνου, καθώς οι μεγάλοι ζωγράφοι θα το θεωρήσουν ως ανάξιο
λόγου για αναπαράσταση, καθώς η ζωγραφική τοπίου και η ανθρωποκεντρική, με
μυθολογικά, ιστορικά ή συμβολικά θέματα
θα κερδίσουν έδαφος, η δε τέχνη της προσωπογραφίας θα καταστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα το δημοφιλέστερο θέμα για
την αστική, μεγαλοαστική τάξη, αλλά και για
τους φορείς της πολιτικής και εκκλησιαστικής εξουσίας στη μεσαιωνική και νεότερη
Ευρώπη.

Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι παραθέτουμε ενδεικτικά πίνακες με καρπούζια, μεταξύ άλλων φρούτων, που ακόμα απολαμβάνουμε, γιατί το καλοκαίρι στη χώρα μας
ουσιαστικά δεν τελειώνει με τις πρώτες φθινοπωρινές δροσιές!...

Ο ζωγράφος που θα επαναφέρει το
θέμα της νεκρής φύσης είναι ο Καραβάτζιο (Caravaggio) το 17ο αιώνα, πρώτα με

Γυάλινη φρουτιέρα με καρπούς
του φθινοπώρου, Πομπηία

Πίνακας του Κώστα Τσόκλη με
τους χυμούς καρπουζιού να
πλημμυρίζουν τη ζωγραφική
επιφάνεια!...

Καλό αποκαλόκαιρο, λοιπόν, ο χειμώνας αργεί, γι’ αυτό ας μην ευχόμαστε ακόμα «καλό
χειμώνα»!
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Caravaggio, καλάθι με φρούτα
Το θέμα των φρούτων θα
επαναλάβει σε αρκετούς
πίνακές του ο Caravaggio

Caravaggio,
αγόρι με φρούτα
σε καλάθι

Μια φέτα καρπούζι και μια φέτα πεπόνι δεσπόζουν
στη διακοσμημένη πορσελάνινη φρουτιέρα (ή
σουπιέρα) στον όμορφο πίνακα του Μποστ

