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Η ναΐφ ζωγραφική της Νίκης Ελευθεριάδη

Η ζωγραφική της Νίκης Ελευθερι-
άδη με εντυπωσίασε πριν από 

αρκετά χρόνια, όταν είδα πίνακές της 
σε έκθεσή της στην πόλη μας.

Ζωγραφίζει το ελληνικό τοπίο, που 
εύκολα αναγνωρίζει κανείς στους 
πίνακές της, με πολλή ευαισθησία, 
απλότητα και καθαρότητα χρώματος. 
Είναι μια ζωγραφική αφιερωμένη στις 
ομορφιές της υπαίθρου και βλέπο-
ντάς τη σου δημιουργεί αισθήματα 
αναπόλησης εξορμήσεων, εκδρομών 
σε εξοχές, σε χωριά και ελληνικά βου-
νά με ξωκλήσια, σε αγαπημένες πα-
ραλίες, σε προκαλεί να επιστρέψεις 
στην απλοϊκή ζωή μιας παλιότερης 
εποχής ξεφεύγοντας από το συνηθι-
σμένο αστικό περιβάλλον, για να απο-
λαύσεις τη θάλασσα, τα χωράφια και 
τα λιβάδια, τα αγροτόσπιτα με τους 
κήπους και τα δέντρα, αυτά τα ελληνι-
κά δέντρα, τις κερασιές, τα πεύκα, τις 
λεύκες, τις ελιές… 

Η Νίκη Ελευθεριάδη είναι κόρη του 
αυτοδίδακτου ζωγράφου και λογο-
τέχνη Τάκη Ελευθεριάδη (1911-1987) 
από την Πέτρα της Λέσβου. Η ζωγρά-
φος γεννήθηκε στην Πέτρα της Λέσβου 
το 1954. Σπούδασε γραφικές τέχνες 
και διακόσμηση εσωτερικού χώρου 
στην Αθήνα και Πλαστικές Τέχνες στο 
Παρίσι. Το ζωγραφικό έργο του πατέ-
ρα της και η αγάπη του για τη λαϊκή 

κεραμική επηρέασαν τη ζωγραφική 
της, που είναι παραστατική. Κινείται 
ως καλλιτέχνιδα στα πλαίσια της λαϊ-
κής ναΐφ ζωγραφικής, ενώ αντλεί εικό-
νες από την πλούσια φαντασία της και 
τα πολυποίκιλα βιώματά της από την 
παιδική της ηλικία. Συχνά στους πίνα-
κές της τοποθετεί γυναικείες φιγούρες 
με μακριά φορέματα να κάνουν ρομα-
ντικούς περιπάτους, να κάθονται σε 
αυλές και βεράντες, που πολλές φορές 
περιχαρακώνονται από καγκελωτούς 
φράχτες, ή να ατενίζουν το χώρο. Δεν 
έχει πρόβλημα να παραδεχθεί πως η 
ζωγραφική της είναι μια εξομολόγηση 
και πως η γυναίκα στους πίνακες είναι 
η ίδια: «Αρνούμαι να ωριμάσω»…

Στους πίνακές της διαπιστώνουμε 
συνδυασμό του ρεαλιστικού και του 
φανταστικού στοιχείου, για τα οποία 
έχει πει η ίδια: «…Πάντα ξεκινώ από 
ένα πραγματικό τοπίο, το οποίο το 
διαφοροποιώ ανάλογα με την ψυχική 
μου κατάσταση. Αρκετές φορές χρη-
σιμοποιώ στοιχεία υπαρκτά, τα οποία 
ενώνω και δημιουργώ ένα τοπίο, που 
στην πραγματικότητα δεν υπάρχει».

Η ίδια αναφέρει: «Το υπνοδωμά-
τιό μου είχε οκτώ έργα του Θεόφιλου 
στους τοίχους. Έτσι, μάλλον ήταν ανα-
πόφευκτο να ζωγραφίζω, όταν ήμουν 
παιδί – όπως άλλα παιδιά – και να συ-
νεχίσω μεγαλώνοντας. Και ίσως στα 
έργα του Θεόφιλου να οφείλεται και 
το είδος της ζωγραφικής που κάνω».  

  

Η Νίκη Ελευθε-
ριάδη έχει πραγμα-
τοποιήσει πλήθος 
ατομικών εκθέσεων 
σε πόλεις της Ελλά-
δας αλλά και του 
εξωτερικού.
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