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ναδεικνύονται καλλιτέχνες που ειδικεύονται στις απεικονίσεις
αλόγων. Ο μεγαλύτερος Άγγλος καλλιτέχνης αυτού του είδους
θεωρείται ο Τζορτζ Σταμπς, που έζησε το 18ο αιώνα.

Η θεματολογία αυτή θεωρήθηκε στην εποχή μας ότι ήταν
υποδεέστερη και ότι είχε εμπορικό χαρακτήρα. Σήμερα, όμως, το
κύρος της έχει αποκατασταθεί από τους ιστορικούς τέχνης. Η υψη-
λή τέχνη είναι ενιαία ανά τους αιώνες και το κάθε διαφορετικό θέμα
της είναι αφορμή για να αναδειχτεί το ταλέντο του καλλιτέχνη και η
ιδιαίτερη αισθητική ποιότητα των έργων.

Ο Σταμπς που έχει πάρει τη θέση που του αρμόζει ανάμεσα στους
μεγάλους ζωγράφους, υπήρξε μια ξεχωριστή περίπτωση ζωγράφου
αλόγων. Δεν οδηγήθηκε σε αυτή τη θεματολογία, όπως πολλοί άλλοι,
επειδή στην εποχή του είχε αυξηθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον του
κοινού. Αντίθετα είναι από εκείνους που καλλιέργησαν και διαμόρ-
φωσαν αυτό το ενδιαφέρον.

Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ το 1724 και πέθανε στο Λονδίνο το 1806.
Στα 16 του χρόνια μαθήτευσε κοντά στο ζωγράφο και χαράκτη Hamlet
Winstanley. Όμως, γενικά ήταν αυτοδίδακτος. Ως γιος βυρσοδέψη,
από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του να επεξεργάζεται δέρματα
αλόγων. Ενδιαφέρθηκε πολύ για την ανατομία του αλόγου. Όταν
μεγάλωσε, έμεινε σε μία φάρμα στο Lincolnshire και έπαιρνε πτώ-
ματα αλόγων από μια κοντινή βυρσοδεψία, τα οποία ανάτεμνε ο
ίδιος μελετώντας λεπτομερώς κάθε στρώμα μυών, μέχρι το σκελετό.

A

Kατά το 17ο – 18ο αιώνα, στην Αγγλία αλλά και

στην υπόλοιπη Ευρώπη με την κοινωνική άνοδο

της αστικής τάξης και την υποχώρηση της επίδρα-

σης της εκκλησίας, η θεματολογία των εικαστι-

κών καλλιτεχνών αλλάζει. Τώρα απεικονίζουν σε

πορτρέτα τους μεγαλοαστούς και τους ευγενείς,

αλλά και τα αγαπημένα τους ζώα, κυρίως τα βρα-

βευμένα άλογα. Δημιουργούνται έτσι πίνακες με

σκηνές κυνηγιού με άλογα, σκηνές ιππικών αγώ-

νων, αλλά και πορτρέτα διασήμων αλόγων.

ΕΕιικκ..  11..  George Stubbs, «Άλογο που δέχεται επίθεση από λιοντάρι», 1765,
ελαιογραφία σε καμβά, 60Χ100 cm, National Gallery of Victoria, Αγγλία.

George
Stubbs
(1724-1806)



Μέσα στο εργαστήριό του, γέμιζε τις φλέβες των πτωμάτων με κερί
για να διατηρούνται και τα κρεμούσε από ψηλά σε κατάλληλες στά-
σεις, ώστε να τα μελετήσει σχεδιάζοντάς τα (εικ. 3). Η εικονογρα-
φική αυτή μελέτη, που διήρκησε 18 μήνες, απο-
δόθηκε σε χαρακτικά (γκραβούρες) και εκδόθηκε
τελικά από τον ίδιο στα 1766, μια που δεν ενδια-
φέρθηκε κανείς εκδότης, με τον τίτλο «Τhe Anatomy
of the Horse». Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η πολύ
σοβαρή και εμπεριστατωμένη εικονογράφηση της
ανατομικής μελέτης των αλόγων έμεινε ιστορική,
θεωρείται επιστημονικά έγκυρη και αξιόπιστη ως
πηγή πληροφοριών και επανεκδίδεται ανελλιπώς
έως σήμερα.

Ο Σταμπς με το ενδιαφέρον, τις γνώσεις και το
ταλέντο του ξεπέρασε σε ποιότητα όλους τους
παλαιότερους και σύγχρονούς του ζωγράφους αλό-
γων. Στα 1765 δημιουργεί το έργο «Άλογο που
δέχεται επίθεση από ένα λιοντάρι» (εικ. 1). Το έργο
αυτό ανήκε σε μία σειρά 17 έργων με παρόμοιο
θέμα. Ο Σταμπς ζωγράφιζε συνήθως πρώτα το άλο-
γο με μεγάλο ενδιαφέρον και μετά προσέθετε στο
φόντο το περιβάλλον ως δευτερεύον στοιχείο, με
τέτοιο τρόπο που το φόντο να προβάλλει και να
αναδεικνύει το κεντρικό του θέμα. Το συγκεκριμέ-
νο έργο είναι ιδιαίτερα δραματικό. Το λιοντάρι έχει

ορμήσει, βρίσκεται όλο πάνω στη ράχη του αλόγου και έχει γαντζω-
θεί βαθιά με τα νύχια του. Διακρίνουμε στη σκιά το άγριο κεφάλι
του λιονταριού, καθώς δαγκώνει το άλογο και πλημμυρίζει το αίμα.

Το λευκό άλογο χλιμιντρίζει τρομοκρατημένο, η
χαίτη του ανεμίζει καθώς ξαφνιασμένο από την
επίθεση γυρνά έντονα το κεφάλι του πίσω, για
να δει τι συμβαίνει. Ο τρόμος και ο αφόρητος
πόνος διαχέεται σε κάθε μυ του σώματός του,
που διαγράφεται έντονα. Τα μάτια του αλόγου
δεν αντικρίζουν μόνο το λιοντάρι, αντικρίζουν
το τέλος. Όμως η πάλη είναι ακόμη αμφίρροπη,
καθώς το άλογο δεν έχει ακόμη λυγίσει. Θα κατορ-
θώσει να αποτινάξει το λιοντάρι και θα τρέξει
ελεύθερο ή θα υποκύψει στον σαρκοβόρο εχθρό
του, στο νόμο της ζούγκλας, στο νόμο της φύσης;
Η σκηνή δεν έχει χρόνο, δεν προσδιορίζει περιο-
χή, μας παραπέμπει σε άλλους αιώνες, σε περιο-
χές με σαβάνες, όπου τα άγρια άλογα ζούσαν
ελεύθερα και ο άνθρωπος ήταν ακόμη μακριά.
Το τοπίο, ωστόσο, είναι ήρεμο, ειδυλλιακό και
ρομαντικό για να εντείνει το ξάφνιασμα του αλό-
γου, αλλά και του θεατή.

Ο συμβολισμός του έργου είναι διφορούμε-
νος. Είναι η πάλη του καλού (λευκό άλογο) και
του κακού (σκούρο λιοντάρι) ή παρουσιάζει τη

Εικ. 2 G. Stubbs, «Φοράδες και πουλάρια, χωρίς φόντο», 1762, ελαιογραφία σε καμβά.

ΕΕιικκ..  33..  G. Stubbs, περίπου 1756-58, ανατομι-
κοί πίνακες για τους μύες των αλόγων, περί-
που 35Χ18 cm, γραφίτης και μαύρη κιμωλία.



φυσική πραγματικότητα όπου τα σαρκοφά-
γα ζώα πρέπει να τραφούν και από τα φυτο-
φάγα να επιβιώσουν τα ικανότερα, ώστε να
βελτιώνεται το είδος τους; Ο ρομαντισμός
που αποπνέει το έργο μας μεταφέρει σε μια
παλιά ηρωική εποχή, με μια φύση που δεν
ζούμε σήμερα πλέον. Συνθετικά κυριαρχεί στο
κέντρο και κάτω η σκηνή της πάλης. Σε πρώ-
το πλάνο, επίσης, βλέπουμε τα κλαδιά ενός
δέντρου με αραιό φύλλωμα, καθώς και βρά-
χια στο έδαφος. Ο ουρανός κυριαρχεί σε όλο
σχεδόν το φόντο και το φως του τονίζει τη
λευκότητα του αλόγου. Πίσω διακρίνουμε λιβά-
δια και χαμηλούς λόφους. Μια σκιά στα δεξιά
μας δίνει την αίσθηση ότι απειλητικά κρύβε-

ται και ένα ακόμη λιοντάρι που περιμένει την ευκαιρία να επιτεθεί.
Η έντονη καμπύλη του λαιμού του αλόγου, η λευκή χαίτη που ανε-

μίζει, ο έντονος διαγώνιος άξονας του αριστερού μπροστινού ποδι-
ού, η ανθρωπόμορφη δραματική έκφραση του τρόμου είναι τα κεντρι-
κά σημεία που μας αποκαλύπτουν τη δύναμη του χρωστήρα του
Σταμπς.

Ο Σταμπς ταξίδεψε σε αρκετές χώρες, όπου μελέτησε τη ζωγρα-
φική τους. Μετά τη Ρώμη όπου έζησε από το 1754 έως 1759,
πήγε στο Μαρόκο. Εκεί φημολογείται ότι είδε μια αληθινή
σκηνή επίθεσης λιονταριού σε άγριο άλογο. Αυτή η σκη-
νή σε ένα εξωτικό περιβάλλον γοήτευσε τον καλλιτέχνη
και την απέδωσε αργότερα στη γνωστή σειρά των
έργων του. 
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Στο έργο του «Φοράδες και πουλάρια,
χωρίς φόντο» (εικ. 2), που δημιουργήθη-
κε γύρω στα 1762, παρουσιάζεται ένα άλλο
πρωτότυπο στυλ που καθιέρωσε ο Σταμπς.
Εδώ υπάρχουν πέντε φοράδες και δύο που-
λάρια που θηλάζουν. Τα τέσσερα άλογα
έχουν ένα υπέροχο ξανθό – καφέ χρώμα
και τα άλλα τρία ένα σκουρότερο καφέ.
Όλα είναι στη σειρά σε μια ήρεμη σκηνή.
Το κεντρικό άλογο βόσκει. Ο Σταμπς δεν
ασχολείται καθόλου με το φόντο, ούτε σαν
επίφαση. Ένα απαλό πράσινο χρώμα, ται-
ριαστό με τα καφέ άλογα, αρκεί. Πολλοί
θεώρησαν ότι το έργο είναι ημιτελές. Όμως,
ο Σταμπς δείχνει με σαφήνεια την απόφα-
σή του να απεικονίσει μόνο τα άλογα. Προ-
σθέτει απλώς λίγες μικρές σκιές δίπλα στις
οπλές, για να χαρακτηριστεί το έδαφος που
πατούν τα άλογα.

Ο ρόλος των αλόγων στην κοινωνική ζωή και στην τέχνη της
Αγγλίας κατά το 18ο αιώνα ήταν σημαντικός. Δεν εκφράζεται πλέ-
ον μόνο στον πόλεμο, αλλά και σε ιππικά αθλήματα που ο βασι-
λιάς υποστηρίζει. Οι χορηγοί αυτών των αθλημάτων επιθυμούσαν
να απαθανατίσουν τα βραβευμένα άλογά τους. Το άλογο εξέφρα-
ζε την ευγένεια, την κλασική ομορφιά, τον ηρωισμό, το αγωνιστι-
κό πνεύμα, αλλά και το κοινωνικό status του ιδιοκτήτη τους. Όλα

αυτά εκφράστηκαν στα έργα του Σταμπς με ιδιαίτερο τρόπο
ταύτισης αλόγου και ανθρώπου, με έναν
υπόγειο ανθρωπομορφισμό της συμπερι-
φοράς των αλόγων, ιδίως στις απεικονί-
σεις «οικογενειακών» σκηνών από τη
ζωή των αλόγων.

ΕΕιικκ..  55.. G. Stubbs, «Whistlejacket», 1762,
ελαιογραφία σε καμβά, 242Χ247 cm.,
National Gallery, Λονδίνο. Το έργο αυτό
παρουσιάζει σχεδόν σε φυσικό μέγεθος
το υπέροχο άλογο Whistlejacket. Η γνώ-
ση του Σταμπς για τη μυοσκελετική λει-
τουργία του αλόγου είναι εμφανέστατη.
Είναι σαν το άλογο να έχει ζωγραφιστεί
από μέσα προς τα έξω. Το έργο ήταν
παραγγελία από τη Μαρκησία του
Rockingham, μία από τις πρώτες
παραγγελίες που είχε ο Σταμπς. Μελε-
τητές θεώρησαν ότι προορίζετο για να
ζωγραφιστεί έφιππος ο Βασιλιάς Γεώρ-
γιος ο 3ος, αλλά κυριαρχεί η άποψη ότι
ο Σταμπς από την αρχή ήθελε να
ζωγραφίσει μόνο αυτό το υπέροχο άλο-
γο, το οποίο εκτιμήθηκε ως το διασημό-
τερο έργο του Σταμπς. Ο Whistlejacket
ήταν αραβικής – τουρκικής προέλευσης.
Ήταν γνωστό για τον άγριο χαρακτήρα
του, τη δυσκολία της ίππευσης και του
χειρισμού του. Συμμετείχε σε ιππικούς
αγώνες, όπου ήταν πάντα φαβορί και
νικήθηκε μόνο τέσσερις φορές!

ΕΕιικκ..  44.. G. Stubbs, «The Milbanke and Melbourne families», 1796, ελαιογραφία σε καμβά. Οικογενειακό πορ-
τρέτο. Η Elizabeth Milbanke είναι έγκυος και οδηγεί η ίδια μια ελαφριά άμαξα. Είναι αξιοσημείωτη η διαφορά
της ράτσας των δύο αλόγων που χρησιμοποιούνται για ιππασία και του γεροδεμένου αλόγου που χρησιμοποι-
είται στην άμαξα. Το έργο μας μεταφέρει στην εποχή του Σταμπς μέσα από το ντύσιμο και τη συμπεριφορά
της άρχουσας τάξης της Αγγλίας του 18ου αιώνα.
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TT..  PPiicckkeerraall,,  “The Horse”, Merrel, N.Y.

LL..  HHaarrrriissoonn,, “Horse”, Evergreen, Tachen, 1999.
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