
Ο Γιώργος 
Ζογγολόπουλος  
και το όραμα μιας  
δημόσιας γλυπτικής
Η Γλυπτική είναι δημόσια από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια που εμφανίζεται στην ανθρώπινη ιστορία. 
Ξεκινά ως «μνημειακή τέχνη», όρος που δεν έχει 
σχέση με το μέγεθος όπως συνηθίζεται σήμερα,  
αλλά με τη λειτουργία της μνήμης και της μνείας.  
Το γλυπτό μνημονεύει ή θυμίζει κάποιον άξιο  
ζωντανό ή νεκρό, κάποιο γεγονός πραγματικό ή 
υπερβατικό, που η πολιτεία κι η κοινωνία οφείλουν  
να τιμούν και να θυμούνται. Τα πρώτα γλυπτά,  
μετά τα ξόανα που απλώς θυμίζουν πως κάποιος  
έχει ταφεί εκεί, παριστάνουν αυλήτριες ή αθλητές 
νικητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολεμιστές ή 
ήρωες νικητές ή θύματα μαχών, θεούς ή ημίθεους  
που εμφανίζονται στο μέρος που εκτίθενται,  
οικείους νεκρούς, άρχοντες ή εξέχοντα μέλη της 
κοινωνίας. Τα γλυπτά παρουσιάζουν μπροστά μας 
αξιομνημόνευτα πρόσωπα ή τον τόπο κάποιου 
σημαντικού γεγονότος που επανακαθορίζει το όριο 
ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, τη γενναιότητα  
και τη γενναιοδωρία, το ήθος και τη χάρη, την 
παρουσία και την απουσία, την ευθύνη και την 
ανδρεία, με άλλα λόγια, τις αρετές που δίνουν  
στη γλυπτική τη δημόσια διάσταση της τέχνης. 

Καθώς μέρος του οράματος του Κέντρου  
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί  
ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του πολίτη με 
τον δημόσιο χώρο μέσα από την καθημερινή του 
λειτουργία, η έκθεση των δημόσιων γλυπτών του 
Γιώργου Ζογγολόπουλου στο ΚΠΙΣΝ, συνεισφέρει 
στον διάλογο αυτό για τον ρόλο της τέχνης και 
του πολιτισμού στον δημόσιο χώρο. Η γλυπτική ως 
δημόσια τέχνη κι έκφραση των κοινωνικών-πολιτικών 
συνθηκών κάθε εποχής, κατέχει δεσπόζουσα θέση 

στο όραμα του Γιώργου Ζογγολόπουλου από τα 
πρώτα του χρόνια, στους αγώνες που κάνει για την 
παιδεία, για την αρχιτεκτονική, για τη δημοκρατία, 
για την ελευθερία, για να τιμήσει τους σημαντικούς 
ανθρώπους της εποχής του. 

Συμμετέχει στην αναστήλωση του παρελθόντος δίπλα 
στον Α. Ορλάνδο. Συμμετέχει στις Δελφικές Εορτές 
με τον Α. Σικελιανό για τη διεκδίκηση της τέχνης ως 
δημόσια πρόταση της παγκόσμιας Ειρήνης. Χτίζει 
σχολεία δίπλα στον Ν. Μητσάκη και τον Π. Καραντινό. 
Συνεργάζεται με τον Ά. Κωνσταντινίδη στα Ξενία του 
Πόρου και της Ολυμπίας. Διαγωνίζεται δημόσια σε 
σημαντικούς διαγωνισμούς για τόπους και μνημεία 
που φτιάχνουν ορόσημα του δημόσιου χώρου, όπως 
η Πλατεία Ομόνοιας που κερδίζει με τον Κ. Μπίτσιο 
το 1958 με τα Σιντριβάνια και τον Ποσειδώνα, έως 
το προαύλιο της Βουλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις Βρυξέλλες όπου οι Ομπρέλες του κερδίζουν 
το βραβείο στη Βενετία και παραμένουν μόνιμα ως 
σύμβολο της συνεύρεσης των λαών, της δημοκρατίας 
και της Ειρήνης. Μνημεία για σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα (όπως το αριστούργημα στο Ζάλογγο έως 
το μνημείο για το Γοργοπόταμο, το Μπλόκο της 
Κοκκινιάς, έως τους Κύκλους για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες) ή πρόσωπα (τον Ερρίκο Φραντζισκάκη, τον 
Μίμη Βιτσώρη, την Αριάδνη Ξενάκη, έως τον Άγνωστο 
Πολιτικό Κρατούμενο ή τη Μάνα με το νεκρό παιδί της, 
τον Στρατιώτη, στο Μνημείο για τους Πεσόντες, σε 
συνεργασία με τον Α. Απέργη).

Είτε παραστατικά είτε αφηρημένα, θα κρατήσει όλη 
του τη ζωή τη σχέση με την ιστορία, παρότι τα έργα 
του είναι πειραματικά και πρωτότυπα. Τα γλυπτά του 
ρέουν στο χώρο, μιας και στη μακρά και δημιουργική 
ζωή του πειραματίστηκε μεν με κάθε είδους υλικό  
και μέσο, ασχολήθηκε με κάθε μορφή και είδος 
τέχνης, αλλά δεν έπαψε ποτέ να βλέπει και να  
δείχνει πως ο δημόσιος χώρος είναι ρέων, ρευστός, 
σε κίνηση και δυναμική μπρος στο χρόνο, τη φύση  
και τον άνθρωπο. Το νερό χαρακτηρίζει άμεσα 
τα έργα του μιας και η κατασκευή η ίδια από τις 
Ομπρέλες για παράδειγμα είναι υδραυλική κι έχει  
την κίνηση του νερού. Ο Ποσειδώνας που ήταν  

σιντριβάνι και γλυπτό μαζί στην Ομόνοια, και όσα 
άλλα σφράγισαν την τομή που κάνει το έργο του  
στη γλυπτική του 20ου αιώνα διεθνώς, μας θυμίζουν 
—μνήμη και ενθύμηση ως δημόσια γλυπτική— πως  
ο Ζογγολόπουλος έκανε έργο για την Ειρήνη. 

Ο Ζογγολόπουλος θα συνεχίσει όλη του τη ζωή να 
μάχεται για τη χειραφέτηση του ανθρώπου μπρος  
στο φόβο του κενού, και να φέρει τη ζωή εκεί όπου  
το κενό και το πλήρες αλληλοσυμπληρώνονται, όπως 
στο έργο του Ζαλόγγου, όπου μαθαίνει ο άνθρωπος  
να μη φοβάται το ένα ή το άλλο, ούτε ως θεατής 
ούτε ως πολίτης αλλά να τα ζει ως έκφραση της 
αγάπης για ελευθερία και λύτρωση. 

Όλο του το έργο φέρνει αντιμέτωπα το νερό και  
τη φωτιά, με την ελπίδα πως η φωτιά αντί να γεννά 
τον πόλεμο γίνεται εργαλείο της τέχνης και το νερό, 
αντί να πνίγει, δίνει ζωή και κίνηση στον κόσμο.  
«Τα πάντα ρει» και η ροή του κόσμου φέρνει το έργο 
του Ζογγολόπουλου δίπλα στο νερό του Σαρωνικού 
και το Κανάλι του Ιταλού αρχιτέκτονα, όπως πέρασε 
τη ζωή του ανάμεσα στην Ομόνοια (όπου και έζησε 
τα παιδικά του χρόνια) και τα κανάλια της Βενετίας 
(όπου συνέβαλε τόσο με το έργο του όσο με την 
συμμετοχή του στην Διεθνή Επιτροπή Πολιτισμού  
στη Μπιενάλε της Βενετίας όπου έφτασε να 
προεδρεύσει μεταδίδοντας την αγάπη για την  
Ευρώπη του Πολιτισμού και της Ειρήνης). Σήμερα,  
το έργο του μας μεταδίδει την ελπίδα που 
οραματίστηκε στην παιδεία και την τέχνη να μας 
μαθαίνουν να αγαπούμε κι εμείς την Ειρήνη και τη 
Γνώση ως Χαρά της ζωής. Να μη φοβόμαστε και να 
προχωράμε απτόητοι, όπως το έργο του συνεχίζει 
κάθε μέρα να εμπνέει και να θυμίζει τι σημαίνει 
Πολιτεία, τι σημαίνει Τέχνη, τι σημαίνει Δημόσιος 
Λόγος και Ευθύνη του Καλλιτέχνη που οραματίζεται 
και κάνει έργο τη δυναμική για έναν καλύτερο κόσμο.

Ντένης Ζαχαρόπουλος
Ιστορικός Τέχνης
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Ομπρέλες, Αίθριο του κτιρίου Justus 
Lipsius, Βρυξέλλες. Μνημείο Ζαλόγγου, Όρος Ζάλογγο, 

Ήπειρος.

Στήλη, Βενετία.

Μνημείο για τους Πεσόντες, Νίκαια.

Ομπρέλες, Ξενοδοχείο Al Alamein, 
Αίγυπτος.
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Ever since it was first recorded in human history, 
sculpture has been a public art form. In its incep-
tion, it was considered monumental art – not in the 
sense of scale, which is how we use the term today, 
but in its function of serving memory, reminding, 
commemorating. A sculpture commemorates, pre-
serves the memory of a deserving person, living or 
dead, or of an actual, or perceived, event that the 
state and the community deem worthy of honor and 
commemoration. The earliest sculptures, after the 
ones that simply served as burial markers, depict-
ed female flute players, athletes, Olympic Games 
winners, warriors or heroes who distinguished 
themselves or died in battle, gods or demigods, 
deceased relatives, noblemen, or pre-eminent mem-
bers of society. Therefore, sculptures evoke memo-
rable public figures or places where an important 
event occurred that redefined the boundaries 
between life and death, courage and generosity, 
moral integrity and grace, presence and absence, 
responsibility and bravery. All the virtues that make 
sculpture a public art form.

The vision of the Stavros Niarchos Foundation 
Cultural Center (SNFCC) is to redefine the citizens’ 
relationship with the public space through its daily 
operation. The George Zongolopoulos sculpture 
exhibition at the SNFCC contributes to the dialogue 
on the role of the arts and culture in the public realm. 
As a public art form and as a means to reflect the 
socio-political conditions of each period, sculpture 
enjoyed a privileged position in Zongolopoulos’ 
vision from early on. His artistic endeavor aimed 

to promote education, architecture, democracy, 
liberty, as well as to honor the preeminent public 
figures of his times.

He became engaged with the restoration of antiq-
uities, working alongside acclaimed architect A. Or-
landos. With poet A. Sikelianos he contributed to the 
organization of the Delphic Festivities at the Delphi 
archeological site to promote world peace. 
He built schools all over Greece, working with ar-
chitects N. Mitsakis and P. Karantinos. Together with 
notable Greek modernist architect A. Konstantinidis, 
he became involved in the Xenia Hotel projects on 
the island of Poros and at Olympia. He entered 
public competitions for landmark public sites and 
monuments including Omonoia Square, which he 
was awarded alongside K.Bitsios in 1958, with his 
Fountains and Poseidon; the Umbrellas, on display 
at the Venice Biennale, which earned the 1st prize 
and was permanently installed in the Cour d’ Hon-
neur of the European Council of Ministers building in 
Brussels as a symbol of the peaceful coexistence of 
nations and democracy. Memorials commemorating 
important historical events include his masterpiece 
at Zalongo, the monument at Gorgopotamos, the 
Roadblock of Kokkinia, the Olympic Rings; his statues 
include Errikos Frantziskakis; Mimis Vitsoris; Ariadne 
Xenaki; The Unknown Political Prisoner; Mother and 
Dead Child; Soldier; The Monument to the Fallen, in 
collaboration with A. Apergis.

Throughout his life, whether adopting figuration 
or abstraction, and in spite of the bold experimen-
tal and original nature of his work, he was deeply 
committed to history. His sculptures flow in space as 
he experimented, in his long creative career, with 
all kinds of materials and media, engaged with all 
art forms and styles, yet never ceased to be aware 
of and to communicate that public space is fluid, in 
motion and dynamic with respect to time, nature, 
and man. Hence, water is a recurring element in his 

Zongolopoulos dedicated his life to fighting to 
release man from the fear of the void; to bring life 
at the point where void and full make each other 
complete, as in the Zalongo monument, where man 
learns to fear neither emptiness nor fullness as a 
viewer or citizen, but to experience them as an ex-
pression of love for freedom and redemption.

His work frequently juxtaposes water and fire, in 
the hope that fire, rather than generating war, will 
become a tool for art and that water, rather than 
drowning, will give life and fluidity to the world. 
“Everything flows,” and the ebb and flow of the world 
now brings Zongolopoulos’ work on display by the 
water of the Saronic Gulf and the Italian architect 
Renzo Piano’s Canal. It is reflecting the fact that the 
artist divided his life between Omonoia, where he 
spent his childhood years, and the canals of Venice, 
where he was so active as an artist, including as 
member, and for some time chairman, of the exec-
utive council of the European Society for Culture 
(SEC) in Venice, which promoted dialogue and co-
operation among European nations —an opportunity 
for him to communicate his passion for a Europe of 
culture and peace. 
Today, Zongolopoulos’ work conveys the artist’s pos-
itive vision for education and art, and compels us, in 
turn, to love peace and knowledge as joys of living; 
to be free of fear and to forge ahead, inspired by 
his work, which reminds us daily of the significance 
of civil society, art, public dialogue and of the artist’s 
responsibility, whose work encapsulates a dynamic 
vision of a better world.
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work: his hydrokinetic Umbrellas, for instance, playing 
with the motion of water; the Poseidon fountain sculp-
ture at Omonoia Square in Athens. Serving memory 
and commemoration, all of his work —a landmark in 
twentieth-century world sculpture— reminds us that 
Zongolopoulos worked for peace.

Denys Zacharopoulos
Art Historian


