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Ο ζωγράφος Γεράσιµος-Μεµάς-Τουλιά-
τος (1919-2007) ήταν από τους καλλι-
τέχνες που συνέβαλλαν στην «εφήµε-
ρη» τέχνη της κινηµατογραφικής γιγαν-
τοαφίσας στην Ελλάδα που αργότερα
αναγνωρίστηκε ως αυτόνοµη Εφαρµο-
σµένη Τέχνη.

Κάποιες από αυτές, τις αυθεντικές γι-
γαντοαφίσες περιλαµβάνει ηατοµική
έκθεση CINEMA PORTRAITS, The art
of giga movie poster του Γεράσιµου-
Μεµά Τουλιάτου στην γκαλερί The
Blender Gallery της Γλυφάδας και η
θέα τους µεταφέρει σε εποχές που οι

µεγαλύτεροι σίγουρα θυµούνται µε
συγκίνηση. Στις δεκαετίες µεταξύ 1950
έως και 1995 οι ζωγραφικές γιγαντοα-

φίσες - ντεκόρ στις όψεις των κι-
νηµατογραφικών αιθουσών του
κένρου της Αθήνας ήταν µέρος
της διαδικασίας διαφήµησης του
έργου.Πολλές φορές το κοινό,

ANΩ: Η συνεργάτιδά µας Αλέξα ∆άφνη Ταίηλορ
(δεξιά) µε την Μαρόγλα Βλάχου και τον Μάριο
Χονδρογιάννη. ΚΑΤΩ: Τρείς από τις γιγαντο-
αφίσες του Τολιάτου που εκτίθενται στην γκα-
λερί The Blender της Γλυφάδας, η οποία θα
παραµείνει ανοικτή έως τον Φεβρουάριο.

Μιά έκθεση µε γιγαντοαφίσες
που συγκινούν τους παλιούς
και πληροφορούν τους νέους
Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες µας έχοντας κάποια ηλικία θα πρέπει
να θυµούνται µε νοσταλγία τις παλιές ηµέρες, ή µάλλον νύχτες που µάς ψυχα-
γωγούσαν οι κινηµατογραφικές ταινίες. Κυρίως οι ελληνικές, αλλά και πολλές
από τις ξένες που µένουν αξέχαστες. Χωρίς τηλεόραση τον παλιό εκείνο καιρό
οι γιγαντοαφίσες που διαφήµιζαν τις νέες ταινίες προβάλλοντας εικόνες και ονό-
µατα των πρωταγωνιστών, γεννούσαν συχνά τον θαυµασµό του κοινού και, φυ-
σικά, προσήλκυαν θεατές στους κινηµατογράφους. Μια έκθεση των έργων αυ-
τών λειτουργεί από τον περασµένο µήνα στην Αθήνα και συγκεντρώνει µεγάλο
πλήθος επισκεπτών, που βλέπουν από κοντά τις δηµιουργίες του αξεπέραστου

στην (εφήµερη) Τέχνη της Γιγαντοαφίσας Γεράσιµου -Μεµά-Τουλιάτου.
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σαν µαγεµένο, παρακολουθούσε επί
τόπου στον δρόµο την δράση εκείνης
της στιγµής και προετοιµαζόταν για την
είσοδο στις αίθουσες κινηµατογράφων.

Το είδος αυτής της Τέχνης άργησε να αναγνωρισθεί και να εκτιµηθεί γι’αυτό και
το µεγαλύτερο µέρος αυτών των γιγαντοαφισών της περιόδου ‘50-’70 χάθηκαν
άδοξα. Οταν καλλιτέχνες σαν τον Γιάννη Μόραλη προέτρεπαν τους σπουδαστές
της Καλών Τεχνών να περνούν κάθε ∆ευτέρα πρωί από τους κεντρικούς κινηµα-
τογράφους της Αθήνας και να παρατηρούν την τέχνη της γιγαντοαφίσας τότε άρ-
χισε η σταδιακή αναγνώρηση αυτού του είδους εφαρµοσµένης τέχνης. Ενώ ταυ-
τόχρονα περιοριζόταν η χρήση τους για οικονοµικούς λόγους αλλά και για λόγους
τεχνολογικής εξέλιξης στις γραφικές τέχνες.
Ήταν 3 οι ζωγράφοι που είχαν στήσει ένα εργαστήριο και δούλευαν µόνο την α-
φίσα κινηµατογράφου: Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ( ΜΕΜΑΣ ) ΤΟΥΛΙΑΝΟΣ, Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ και ο ΜΑΡΙΟΣ ΧΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Ο µόνος που ειναι έν ζωή ει-
ναι o ΜΑΡΙΟΣ ΧΟΝΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (κι ο οποίος υπήρξε και δάσκαλος µου στην
ζωγραφική ) Την έκθεση την διοργάνωσαν οι 2 κόρες του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ- MΕΜΑ
ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ, η ΑΛΚΗΣΤΗ ΤΟΥΛΙΑΝΟΥ και η ΜΑΡΟΛΓΑΒΛΑΧΟΥ.
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