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Εξώφυλλο
ΟΘεόδωρος Κολοκοτρώνης
ακρυλικό σε χαρτόνι
100x70 εκ.

Απέναντι Σελίδα
Ο Κατσαντώνης οδηγείται στα Γιάννενα
ακρυλικό σε χαρτόνι
50x70 εκ.
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Ο Αθανάσιος Διάκος
ακρυλικό σε χαρτόνι

100x70 εκ.



Ο Ευγένιος Σπαθάρης γεννήθηκε στην Κηφισιά το 1924.
Στον πατέρα του, Σωτήρη Σπαθάρη, οφείλει πολλά η
αρχική διάδοση του Θεάτρου Σκιών στην Ελλάδα.
Ο Ευγένιος υπηρέτησε από πολύ νέος την τέχνη του
πατέρα του, μέσα στην οποία κυριολεκτικά ανατράφηκε.
Όταν οι άσχημες συνθήκες της γερμανικής κατοχής τον
εμπόδισαν να ακολουθήσει τον τομέα της αρχιτεκτονικής
που είχε αρχικά επιλέξει, αφοσιώθηκε με ιδιαίτερο ζήλο
στο Θέατρο Σκιών, επιθυμώντας να αναδείξει το
Καραγκιόζη σε σημαντικό παραδοσιακό θέαμα με
ανεξάντλητη τέχνη και τεχνική.  Με την επιμονή και το

πηγαίο ταλέντο του Ευγένιου Σπαθάρη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο Καραγκιόζης εμψυχώθηκε,
εκσυγχρονίστηκε και εμφανίστηκε σε όλον τον κόσμο.

Ο Ευγένιος Σπαθάρης, εκτός από το ταλέντο της τέλειας ερμηνείας και τεχνικής στον τομέα της θεατρικής
τέχνης που εκπροσωπεί, είναι και ένας γνήσιος εκφραστής των συγκινήσεων της λαϊκής μας ψυχής που
προκαλούνται με τους πίνακές του.  Διατηρεί έντονα τα κύρια χαρακτηριστικά της λαϊκής ζωγραφικής που
τα δένει μεταξύ τους με πρωτοφανή ρεαλισμό και μεγάλη χρωματική ζωντάνια. 

Σαν λαϊκός ζωγράφος διατηρεί την σύνθεση σε ένα επίπεδο, την συχνή χρήση προφίλ των προσώπων, την
καθαρή γραμμή των μορφών και την απλότητα του σχεδίου, αλλά εκείνο που τον διακρίνει, από άλλους
ερμηνευτές του είδους, είναι οι απίθανες πραγματικά αρμονίες παράδοξων τόνων που οδηγούν στην
εξαιρετική απόδοση του φυσικού χρώματος της περιγραφής των θεμάτων που επιλέγει.

Τα θέματα του αντλούνται από, τις καθημερινές εικόνες της ελληνικής παλιάς αθηναϊκής ζωής, πολλά
ιστορικά γεγονότα με επίκεντρο τους ήρωες της επανάστασης, ελληνικά λαϊκά πορτραίτα, δημοτικά
τραγούδια, αλλά και διάφορες άλλες σκηνές εμπνευσμένες από τον κόσμο της μυθολογίας ή του
παραμυθιού.

Έλαβε μέρος σε πάνω από 50 εκθέσεις ατομικές και ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Έχει
τιμηθεί με Βραβείο Ρώμης, με το Α' Μετάλλιο του Πρίγκιπα του Μοντ, Α' Βραβείο Πολωνίας, Α' Μετάλλιο
Τοσκανίνι (Ιταλία) κ.ά.  Τέλος, το 2007 τιμήθηκε ιδιαίτερα από το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού για την
μεγάλη του καλλιτεχνική προσφορά για το οποίο του αναγνωρίστηκε ο τίτλος του μεγάλου δασκάλου.



Η σύλληψη του Πατριάρχη Γρηγόριου Ε’
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Ο Αλή πασάς και η κυρά Φροσύνη
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι
ακρυλικό σε χαρτόνι

100x70 εκ.



Περσέας και Ανδρομέδα
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Αποχαιρετισμός
ακρυλικό σε χαρτόνι

70x50 εκ.



Ο Καπετάν Νικηταράς
ακρυλικό σε χαρτόνι

70x50 εκ.



Τα βασανιστήρια του Ήρωα
ακρυλικό σε χαρτόνι

70x100 εκ.



Ο όρκος των Καπεταναίων
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Στην αυλή του Σουλτάνου
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Δημοτικές εκλογές
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Γενοβέφα
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Ο γάμος του Καραγκιόζη
ακρυλικό σε χαρτόνι

50x70 εκ.



Πλανόδιος πωλητής
ακρυλικό σε χαρτόνι

70x50 εκ.



Ο Αλή πασάς δίνει εντολές στον Ομέρ
ακρυλικό σε χαρτόνι

87x70 εκ.



Ύδρα
ακρυλικό σε χαρτόνι
50x70 εκ.

Γειτονιά στην Πλάκα
ακρυλικό σε χαρτόνι
50x70 εκ.



Η Κατσαντώναινα 
(σύζυγος Κατσαντώνη) 
με το μικρό Σικελιανό 
(πρόγονο Άγγελου Σικελιανού)
ακρυλικό σε χαρτόνι
50x70 εκ.

Ο Καραγκιόζης πυροσβέστης
ακρυλικό σε χαρτόνι
50x70 εκ.



Ο κατάλογος με έργα ζωγραφικής του Ευγένιου Σπαθάρη κυκλοφόρησε με την
ευκαιρία της έκθεσης του στην Alpha Gallery τον Φεβρουάριο 2009.

Επιμέλια & Οργάνωση Έκθεσης
Alpha Gallery

Σχεδιασμός Καταλόγου
Bubbles Design

Φωτογράφιση Έργων
Oscar Cernudo

Εκτύπωση
Kailas Printers & Lithographers

Εκδοτική Παραγωγή
Alpha Art Publications

Θέρμες ευχαριστίες στην γκαλερί του Ευγένιου Σπαθάρη, 
Kapopoulos Fine Arts της Αθήνας για την υποστήριξη της έκθεσης.

Alpha Art Publications
∫Ú¤ÔÓÙÔ˜ 12, °Ú. 101, 1077 §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜
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Οπισθόφυλλο
Η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη
ακρυλικό σε χαρτόνι
50x70 εκ.


