
Γεώργιος Ιακωβίδης  

(1853-1932) 

 

Γεννικθκε ςτθ Λζςβο το 1853. Τθν πρϊτθ 
μόρφωςθ τθν πιρε ςτισ Aιολικζσ επαρχίεσ τθσ 
Μακράσ Αςίασ και κυρίωσ ςτθ Σμφρνθ. Το 1870 
μπικε ςτο «Σχολείων Τεχνϊν» για να ςπουδάςει 
γλυπτικι. Το 1878 ςτζλνεται με υποτροφία ςτο 
Μόναχο, εκεί όμωσ εγκαταλείπει τθ γλυπτικι 
γιατί τον τράβθξε περιςςότερο θ ηωγραφικι. 
Κακθγθτζσ του ςτο Μόναχο είναι ο Löfftz και ο 
Piloty (ο ίδιοσ που ιταν κακθγθτισ και ςτουσ 
τρεισ άλλουσ Έλλθνεσ ηωγράφουσ ςτο Μόναχο, 
τον Λφτρα, τον Γφηθ και τον Βολανάκθ).  

Τελειϊνοντασ τθν Ακαδθμία ο Ιακωβίδθσ ζμεινε 
ςτο Μόναχο και εργάςτθκε εκεί άλλα 17 χρόνια 
ανοίγοντασ δικό του ατελιζ, ακόμα και δικι του 
ςχολι ηωγραφικισ. Στθν πρωτεφουςα τθσ 
Βαυαρίασ τον λογάριαηαν κιόλασ ςαν ζναν 
πετυχθμζνο Γερμανό ηωγράφο, με ακριβζσ τιμζσ 
και με μεγάλεσ πωλιςεισ ζργων. Η ϊριμθ του 
περίοδοσ ςτο Μόναχο είναι από το 1890 μζχρι το 
1900, οπότε και φεφγει για τθν Ελλάδα. Στο 
διάςτθμα αυτό ζργα του βραβεφτθκαν ςε πζντε 
διεκνείσ εκκζςεισ - ανάμεςα ς'αυτζσ του 
Βερολίνου (1891) και του Παριςιοφ (1900). Τθ 
χρονιά αυτι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ κάλεςε τον 
Ιακωβίδθ ςτθν Ακινα για να οργανϊςει τθν 
Εκνικι Πινακοκικθ. 

Τζςςερα χρόνια μετά το 1904, με το κάνατο του Νικθφόρου Λφτρα, ο 
Ιακωβίνοσ παίρνει τθ κζςθ του ςτθν ζδρα τθσ ηωγραφικισ ςτθ Σχολι 
Καλϊν Τεχνϊν του Πολυτεχνείου, όπου δίδαξε ςυνζχεια 25 χρόνια μζχρι 
το 1929 που παραιτικθκε. Πζκανε ςτθν Ακινα ςτο τζλοσ του 1932.  

Στθν αρχι τθσ καριζρασ του ςαν ηωγράφου ο Ιακωβίδθσ ακολοφκθςε το 
δρόμο του γερμανικοφ ακαδθμαϊκοφ νατουραλιςμοφ. Μ' όλθ τθν 
κατοπινι ελλθνικότθτα που παίρνουν τα κζματά του και τθν 
ατμόςφαιρα τθσ ηωντάνιασ που ζχουν τα ζργα του τθσ περιόδου των 
Ακθνϊν, ςτάκθκε πιςτόσ ςτθν ακαδθμαϊκι ηωγραφικι τθσ Σχολισ του 
Μονάχου και ωσ τα τελευταία χρόνια του ιταν ζνασ φανατικόσ του 
αυςτθροφ ακαδθμαϊκοφ ςχεδίου. Είναι χαρακτθριςτικι θ ςκλθρι 
κριτικι που δζχτθκαν απ' αυτόν μερικοί  Έλλθνεσ ηωγράφοι τθσ αρχισ 



του αιϊνα μασ, που ιρκαν και πρωτόφεραν ςτον τόπο μασ τα μθνφματα 
του γαλλικοφ εμπρεςιονιςμοφ.  

Σαν κακθγθτισ ςτθ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν επθρζαςε αποφαςιςτικά μια 
ολόκλθρθ γενιά ηωγράφων τθσ εποχισ του. Μια κριτικι παρατιρθςθ 
πάνω ςτθν επίδραςθ του αυτι κα ιταν ότι, με τθν επιμονι του ςτθν 
παλιά ηωγραφικι αντίλθψθ του κλαςικοφ ςχεδίου και του ακαδθμαϊκοφ 
χρϊματοσ που προςπακοφςε να μεταδϊςει ςτουσ μακθτζσ του, ο 
Ιακωβίδθσ ςτάκθκε ζνα είδοσ τροχοπζδθσ ςτθν ειςαγωγι ςτον τόπο μασ 
καινοφργιων κινθμάτων όπωσ ο εμπρεςιονιςμόσ, ο κυβιςμόσ κ. ά., που 
ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ με καλλιτεχνικι πρωτοπορία είχαν κιόλασ 
ανκιςει κι ζδιναν τουσ πρϊτουσ καρποφσ τουσ.  

Ο Ιακωβίδθσ άφθςε πίςω του μεγάλο ηωγραφικό ζργο. Τα κζματα του 
ιταν από τθ μια πορτραίτα (και υπιρξε ςπουδαίοσ προςωπογράφοσ) 
και από τθν άλλθ ςκθνζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, ιδίωσ ςυνκζςεισ με 
παιδιά, εςωτερικά ςπιτιϊν, νεκρζσ φφςεισ, λουλοφδια και άλλα.  

Έργα του βρίςκονται ςτθν Εκνικι Πινακοκικθ των Ακθνϊν, πολλά ςτθ 
Συλλογι Κουτλίδθ και ςε μεγάλα Μουςεία και Πινακοκικεσ του 
εξωτερικοφ, όπωσ ςτθν Πινακοκικθ τθσ Λειψίασ, ςτο Ινςτιτοφτο Τζχνθσ 
του Σικάγου, ςτο Μουςείο τθσ Τεργζςτθσ, ςτθν Πινακοκικθ του 
Βιςμπάντεν κ. ά. 

(Ιωάννου, Ανδρζασ Σ. Η ελλθνικι ηωγραφικι: 19οσ αιϊνασ. Ακινα: 
Μζλιςςα, 1974 

 


