Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο
(Αζήλα, 1903 – Αζήλα, 2004)
Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε
ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην 1903
ζχκθσλα κε καξηπξίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ γιχπηε ζηνπο νηθείνπο ηνπ ην έηνο γέλλεζήο ηνπ
ήηαλ ην 1901. Γνλείο ηνπ ήηαλ ν δηθεγφξνο ππξίδσλ Ενγθνιφπνπινο θαη ε
Αζαλαζία Γηαλλαθνπνχινπ θαη ηφπνο θαηαγσγήο ηνπ ην ρσξηφ Μάλλα ή Μάξθαζη
Κνξηλζίαο.
Ο Ενγγνιφπνπινο κεγάισζε ζε νηθνγέλεηα λνκηθψλ πνπ δελ ηνλ ελζάξξπλαλ λα
αζρνιεζεί επαγγεικαηηθά κε ηελ Σέρλε, παξφιν πνπ ν ίδηνο εκθάληδε ηδηαίηεξε θιίζε
πξνο ηε δσγξαθηθή θαη ην ζρέδην ήδε απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα.
Τπεξέηεζε σο ινρίαο ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία έσο ην 1923 θαη ε πεξίνδνο εθείλε
ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηε γλσξηκία ηνπ κε ην ζπλνκήιηθφ ηνπ θαη αξγφηεξα
ζεκαληηθφ αξρηηέθηνλα Πάηξνθιν Καξαληηλφ, ν νπνίνο απεηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πην
ζηελνχο ηνπ θίινπο θαη ζπλεξγάηεο.
Σν 1924 εηζήρζε ζηελ Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζήλαο θαη θνίηεζε ζην
εξγαζηήξην γιππηηθήο ηνπ Αθαδεκατθνχ Θσκά Θσκφπνπινπ. ηα θνηηεηηθά ηνπ
ρξφληα έιαβε δχν ππνηξνθίεο γηα ηηο αθαδεκατθέο ηνπ επηδφζεηο, ελψ παξάιιεια
εμέθξαδε ηε γλψκε ηνπ γηα ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηεο
δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηελ αλάγθε αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζρνιήο. Ζ
ζηάζε ηνπ έλαληη ζηνλ ηφηε αθαδεκατζκφ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θαηάιεςε ηεο
ζρνιήο ζηνίρεζαλ ζηνλ λεαξφ Ενγγνιφπνπιν ηελ δηα παληφο απνβνιή ηνπ απφ ηε
ζρνιή, ελψ ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ πνηεηή Ησάλλε Γξππάξε γηα ηελ
επαλέληαμή ηνπ ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα.
Σν 1926 θαη παξφηη ήηαλ αθφκε θνηηεηήο, ε έθεζή ηνπ ζην ζρέδην ηνπ πξνζέθεξε κηα
ζέζε δίπια ζηνλ Αλαζηάζην Οξιάλδν ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο ζηε Γηεχζπλζε Αλαζηειψζεσο Αξραίσλ θαη Βπδαληηλψλ Μλεκείσλ. Ζ
ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ ζπνπδαίν Έιιελα αξρηηέθηνλα θαη αξραηνιφγν δηήξθεζε έσο
ην 1928, ελψ απεηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ πξψηε νπζηαζηηθή επαθή ηνπ
Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή, ε νπνία έκειιε λα γίλεη αλαπφζπαζην ζηνηρείν
ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ πνξείαο θαη εμέιημεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο
πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο γηα λανχο θαη ηέκπια.
Σν 1927 έιαβε κέξνο γηα πξψηε θνξά ζε νκαδηθή έθζεζε, ε νπνία είρε κάιηζηα
θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζπίηη ηνπ ιφγηνπ Νίθνπ
Βέικνπ, ην ρψξν πνπ ζηέγαζε ην «Άζπινλ Σέρλεο». Σνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο
παξαθνινχζεζε ηηο πξψηεο Γειθηθέο Δνξηέο πνπ δηνξγαλψζεθαλ κε πξσηνβνπιία
ηνπ πνηεηή θαη θίινπ ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Δχαο Πάικεξ.
Σν 1930 νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη επαλήιζε ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαζψο δηνξίζηεθε σο δηαθνζκεηήο ζην Γξαθείν Μειεηψλ Νέσλ
ρνιηθψλ Κηεξίσλ ησλ Πφιεσλ κε επηθεθαιήο ηνλ αξρηηέθηνλα Νηθφιαν Μεηζάθε.
ηε λέα ηνπ ζέζε κειέηεζε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, λανχο θαη κνπζεία, ελψ αλ θαη
ρσξίο λα έρεη ηα ηππηθά πξνζφληα ηνπ αξρηηέθηνλα, εθπνλνχζε κειέηεο θαη

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηα νπνία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππέγξαθε σο αξρηηέθηνλαο.
πλεξγάζηεθε ζηελά κε παιηνχο θαη λένπο θίινπο ηνπ, δσγξάθνπο θαη αξρηηέθηνλεο,
«ζε κηα πξνζπάζεηα λα μεπεξάζνπκε απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηαλ φηη ήηαλ έλαο
πεξηνξηζκέλνο αθαδεκατζκφο» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε ν γιχπηεο. Ζ θηιηθή απηή
ζπληξνθηά απαξηίδνληαλ απφ ηνπο Γεκήηξε Πηθηψλε, πχξν Παπαινπθά, Πάηξνθιν
Καξαληηλφ, Νηθφιαν Μεηζάθε, Φψηε Κφληνγινπ θαη Νίθν Υαηδεθπξηάθν Γθίθα.
Σν 1931 μεθίλεζε ε θαιιηηερληθή ζρέζε ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ
Πιαηεία Οκνλνίαο, έηνο πνπ δφζεθε παξαγγειία ζην "σκαηείν Διιήλσλ Γιππηψλ"
λα θηινηερλεζνχλ ηα αγάικαηα ησλ ελλέα Μνπζψλ θαη ησλ ηξηψλ Υαξίησλ γηα λα
ηνπνζεηεζνχλ ζηε λέα Πιαηεία Οκνλνίαο. Κάζε άγαικα δνπιεχηεθε αλά δχν γιχπηεο
δεκηνπξγψληαο ν έλαο ην γχςηλν πξφπιαζκα θαη ν άιινο ηελ ηζηκεληέληα εθηέιεζή
ηνπ. Ο Ενγγνιφπνπινο ήηαλ αλάκεζα ζηνπο 24 γιχπηεο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηα
αγάικαηα θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ην φλνκα ηνπ γιχπηε ζπλδέζεθε κε ηελ
Πιαηεία Οκνλνίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο επαλέξρεηαη ζην κέιινλ ζηελ Οκφλνηα δχν
θνξέο θαη ζπλδέεη ην φλνκα ηνπ κε ηελ νκψλπκε θεληξηθή πιαηεία ηεο Αζήλαο έσο
ζήκεξα.
Ζ πξψηε γλσζηή ζπκκεηνρή γιππηνχ ηνπ Ενγγνιφπνπινπ γηα ην δεκφζην ρψξν, γηα
ηελ νπνία έιαβε κάιηζηα ην δεχηεξν βξαβείν ήηαλ ε κειέηε κλεκείνπ γηα ηνλ
«Άγλσζην Ναχηε» ζηελ Φπηάιιεηα ην 1933. Απφ ην 1933 εληάρζεθε ζηελ «Οκάδα
Σέρλε», πνπ ίδξπζε αξρηθά ν Νηθφιανο Λχηξαο ην 1919 θαη αλαζπγθξνηήζεθε ην
1929 κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. Με ηελ «Οκάο Σέρλε» έιαβε
κέξνο ζε εθζέζεηο ηα επφκελα ρξφληα κέρξη ην 1940, ελψ ηα έηε 1933-1934 δίδαμε σο
θαζεγεηήο ζρεδίνπ ζηε ηβηηαλίδεην ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ.
Σν 1933 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γλψξηζε ηε δσγξάθν Διέλε Παζραιίδνπ πνπ
ήηαλ θνηηήηξηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. Ζ Διέλε, Κσλζηαληηλνππνιίηηζζα
βαζεηά κπεκέλε ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα απφ ην νηθνγελεηαθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη
πλεχκα εμίζνπ αλήζπρν θαη ηαγκέλν ζηελ Σέρλε φπσο ν Ενγγνιφπνπινο, είλαη ν
άλζξσπνο πνπ ζα ζπκπνξεπηεί κε ην γιχπηε ζε ζπνπδέο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα,
ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο, ελψ ζα απνηειέζεη έκπλεπζε, ζηήξηγκα θαη απζηεξφ θξηηή
ζηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ ηνπ.
Σν 1935 ζπκκεηείρε ζηελ νκαδηθή έθζεζε ζηελ «Αίζνπζα Σέρλεο ηξαηεγνπνχινπ»
κε ηνπο Αγήλνξα Άζηεξηάδε, πχξν Βαζηιείνπ, Γεκήηξε Βηηζψξε θαη Κσζηή
Παπαρξηζηφπνπιν. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζε πνιιά βηνγξαθηθά ηνπ Ενγγνιφπνπινπ
θαη σο αηνκηθή ιφγσ ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πνπ είρε γηα ην μεθίλεκα ηεο
θαιιηηερληθήο ηνπ αλαγλψξηζεο απφ θνηλφ θαη θξηηηθνχο.
Ζ γλσξηκία ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Διέλε Παζραιίδνπ νδήγεζε ζηνλ
γάκν ηνπο ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1936 θαη ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν Β’ Παγθφζκηνο
Πφιεκνο απέθηεζαλ έλα νηθφπεδν ζην Φπρηθφ φπνπ δεκηνχξγεζαλ ην ζπίηη θαη ην
εξγαζηήξηφ ηνπο. Σν δεπγάξη ζπλεηδεηά επέιεμε λα κελ απνθηήζεη παηδηά, θαζψο
ζχκθσλα κε καξηπξία ηεο αδειθήο ηεο Διέλεο Αιεμάλδξαο Παζραιίδνπ – Μσξέηε
«Γελ ζέιεζαλ λα έρνπλ παηδηά γηα λα κελ ηα ηαιαηπσξήζνπλ κε ηε θηψρεηα ηνπο θαη
ηνλ κπνέκηθν ηξφπν ηεο δσήο ηνπο, αιιά θαη γηα λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ
απεξίζπαζηνη ζηελ ηέρλε ηνπο».

Σν 1937 ν Γηψξγνο θαη ε Διέλε Ενγγνινπνχινπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην πξψην ηνπο
ηαμίδη ζην Παξίζη γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε ζηελ νπνία ζπκκεηείρε ε Διέλε. Δθεί ν
Ενγγνιφπνπινο ήξζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ Χγθχζη Ρνληέλ
(AugusteRodin), ην νπνίν ζηελ Αζήλα εθείλε ηελ επνρή ήηαλ γλσζηφ κφλν κέζα απφ
ηα βηβιία, θαζψο θαη κε ην έξγν ηνπ αξι Νηεζπψ (CharlesDespiau). ηε Γηεζλή
Έθζεζε εληππσζηάζηεθε απφ ην ιηηφ ηζπαληθφ πεξίπηεξν πνπ «ζην ζχλνιφ ηνπ ζε
πξνεηνίκαδε γηα ην κεγάιν ζνθ, ηε Γθνπέξληθα, πνπ έπεηηα απφ ζεηξά ζρεδίσλ
έβγαιε ζην θσο ν Πηθάζν» φπσο ραξαθηεξηζηηθά έιεγε ν γιχπηεο. Σν ηαμίδη απηφ θαη
ε επίκνλε πξνηξνπή θαη ελζάξξπλζε ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο ήηαλ ε αηηία πνπ ην
1938 ν Ενγγνιφπνπινο παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα λα
αθνζησζεί νινθιεξσηηθά ζηε γιππηηθή. Ζ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη κηα ζέζε πνπ
πξνζέθεξε ηνλ αμηφινγν κηζζφ ησλ 5.500 δξρ. ελ φςεη Καηνρήο ζηνίρεζε ζην δεπγάξη
πνιιέο θαθνπρίεο θαη ζηεξήζεηο.
Σν 1938 ζπκκεηείρε ζηελ Α’ Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ζην Εάππεην. Ο
Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ηα επφκελα ρξφληα ζα ζπκκεηάζρεη ζε φιεο ηηο Παλειιήληεο
Καιιηηερληθέο Δθζέζεηο, εθηφο απφ απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο.
Σν 1939 ζπκκεηείρε ζην ζεκαληηθφ δηαγσληζκφ ηεο επνρήο γηα ηνλ έθηππν αλδξηάληα
ηνπ Γεσξγίνπ Καξατζθάθε. Σν γχςηλν πξφπιαζκά ηνπ πξνθξίζεθε καδί κε εθείλν
ηνπ Μηράιε Σφκπξνπ κε ηνλ νπνίνλ έιαβαλ ηζφπνζν ρξεκαηηθφ βξαβείν θαη εληνιή
λα ζπλερηζηεί κεηαμχ ηνπο ν δηαγσληζκφο, ν νπνίνο φκσο καηαηψζεθε πξνζσξηλά
εμαηηίαο ηνπ πνιέκνπ γηα λα νινθιεξσζεί ηειηθά κεηαπνιεκηθά κε ηνλ Σφκπξν λα
θεξδίδεη ην πξψην βξαβείν θαη ηνλ Ενγγνιφπνπιν ην ηξίην. ην δηαγσληζκφ
ζπκκεηείρε κεηαμχ άιισλ θαη ν γλσζηφο γιχπηεο θαη Αθαδεκατθφο Γηάλλεο Παππάο,
πξψηνο εμάδειθνο ηεο Διέλεο Ενγγνινπνχινπ.
Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινοδνχιεπε ηα πξψηκα έξγα ηνπ κε ην κάξκαξν θαη ηνλ
νξείραιθν, ελψ αζρνιήζεθε θπξίσο κε παξαγγειίεο πξνηνκψλ θαη κλεκείσλ.
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ε νξεηράιθηλε θεθαιή ηνπ
δσγξάθνπ Γεκήηξε Βηηζψξε (1934) πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε
Μνπζείν Αιέμαλδξνπ νχηδνπ, ε καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ Αλδξέα Μηανχιε (1937)
πνπ βξίζθεηαη ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, ε νξεηράιθηλε θεθαιή ηνπ Δξξίθνπ
Φξαληδηζθάθε (1937), ε νξεηράιθηλε πξνηνκή ηεο Αξηάδλεο Ξελάθε (1938), ε
καξκάξηλε πξνηνκή ηνπ αξραηνιφγνπ Παλαγή Καββαδία, ελψ θηινηέρλεζε επίζεο
ηελ νξεηράιθηλε ιάξλαθα γηα ηα νζηά ηνπ Παιαηψλ Παηξψλ Γεξκαλνχ. ηα
παξαζηαηηθά γιππηά ηεο πεξηφδνπ πεξηιακβάλνληαη θαη καξκάξηλα αλάγιπθα ηαθηθά
κλεκεία γηα ην Α’ θαη Β’ Νεθξνηαθείν Αζελψλ κε ηελ νλνκαζία «Πελζνχλ Πλεχκα».
Θεκαηηθά ηνλ απαζρφιεζαλ θπξίσο ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα ηεο επνρήο, ελψ
ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Β’ θαη Γ’ Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ην 1939 θαη 1940,
πνπ είρε θαζηεξσζεί πιένλ ζηε ρψξα σο ζεζκφο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ νλνκάησλ ηνπ ρψξνπ, έιαβε εγθσκηαζηηθά ζρφιηα. Όπσο ζεκεηψλεη
θαη ν ηερλνθξίηεο Μαξίλνο Καιιηγάο «… Ο Ενγγνιφπνπινο, ιακπξφο ηερλίηεο, μέξεη
λα δψζεη φζνλ νιίγνη, πιαζηηθήλ αμία ζηνλ φγθν….».
ηα δχζθνια ρξφληα ηεο Καηνρήο φπνπ πιήζνο θφζκνπ πάιεπε γηα ηελ επηβίσζε, ν
Ενγγνιφπνπινο ζθέθηεθε θαη πξφηεηλε ζηε ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ έλα
ζπζζίηην γηα ηνπο θαιιηηέρλεο.

Ζ πξψηε δηεζλήο παξνπζία ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1940
ιακβάλνληαο κέξνο γηα πξψηε θνξά ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο. Ο Ενγγνιφπνπινο
ζα ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε ηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο γηα ηα επφκελα εμήληα
ρξφληα, έσο θαη ην 2001 φπνπ ζε ειηθία 100 εηψλ ιακβάλεη κέξνο γηα ηειεπηαία θνξά
κε ην γιππηφ «Πεληάθπθιν» πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ Πιαηεία
Οκνλνίαο.
Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ν Ενγγνιφπνπινο είλαη θπξίσο ζηξακκέλνο
πξνο ηελ αλζξσπνθεληξηθή αλαπαξάζηαζε. Σν 1946 πήξε κέξνο ζηελ έθζεζε
ειιεληθήο ηέρλεο ζηελ Αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο ηνθρφικεο θαη ζηελ έθζεζε
κειψλ ηεο Διιελνγαιιηθήο ρνιήο ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά
εθιέρζεθε Αληηπξφεδξνο ηνπ Καιιηηερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη
Πξφεδξνο ησλ Διιήλσλ Γιππηψλ.
Σν 1947 ζπκκεηείρε κε ηε καξκάξηλε «Πξνηνκή ηεο Αξηάδλεο Ξελάθε» ζε
δηαγσληζκφ γηα ην «Μλεκείν Πεζφλησλ» ζην Κεξαηζίλη θεξδίδνληαο ην Α’ βξαβείν,
ελψ θαηά ην ίδην έηνο παξνπζίαζε γιππηά ηνπ ζηελ Μπηελάιε ηνπ Καΐξνπ.
Σν 1948 πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξψηε ηνπ αηνκηθή έθζεζε ζηελ «Αίζνπζα Σέρλεο
Εαραξίνπ» ζηελ Αζήλα. Σν ίδην έηνο έγηλε ε πξψηε κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν
Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε ζην Εάππεην φπνπ δηαθξίζεθε κε ην αξγπξφ
κεηάιιην κεηαμχ 330 θαιιηηερλψλ γηα ηε γχςηλε «Αξηάδλε» ηνπ,
ελψ δελ δφζεθε
πνηέ πξψην βξαβείν. Ζ θήκε ηνπ Ενγγνιφπνπινπ ζηελ Διιάδα είρε πιένλ εδξαησζεί.

Σν 1949 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο κε ππνηξνθία ηεο γαιιηθήο θπβέξλεζεο κεηέβε
ζην Παξίζη γηα ζπνπδέο ζην εξγαζηήξην ηνπ Μαξζέι Εηκφλη (MarcelGimond).
Παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζπλεξγάζηεθε κε ην αξρηηεθηνληθφ γξαθείν ηνπ
Ενδέθ Ρελέ Μπηλέ (Joseph–René Binet) γεγνλφο πνπ ηνλ βνήζεζε λα παξαηείλεη ηελ
παξακνλή ηνπ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα θαη λα ζπλερίζεη ηηο κειέηεο ηνπ.
Σν 1952 κε ππνηξνθία ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ κεηέβε ζηελ Ηηαιία
φπνπ εηδηθεχηεθε ζηηο ηερληθέο ηεο ραιθνρπηηθήο θαη ήξζε ζε επαθή κε ην έξγν ηνπ
Μαξίλν Μαξίλη (MarinoMarini). πνχδαζε ζηε Ρψκε, ην Μηιάλν, ηελ Φισξεληία θαη
ηελ Πηζηφηα. Καηά ηελ επνρή εθείλε παξαηεξείηαη κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζην έξγν ηνπ
θαη κηα ζηξνθή απφ ην ξεαιηζκφ ζηελ αθαίξεζε, αλ θαη ε γιππηηθή ηνπ παξακέλεη
αλζξσπνθεληξηθή. Δηζάγεη αθαηξεηηθά ζηνηρεία ζην έξγν ηνπ, ελψ νη ξεαιηζηηθέο
θφξκεο θαη νη φγθνη απνθηνχλ πεξηζζφηεξν επίπεδεο θαη παξάιιειεο ζπλζέζεηο.
Σν 1952 ζπκκεηείρε θαη θέξδηζε κε ηνλ Αρηιιέα Απέξγε δηαγσληζκφ γηα ηελ
αλέγεξζε ηνπ Μλεκείνπ Πεζφλησλ Ηηέαο. Σν Μλεκείν Πεζφλησλ Ηηέαο ζπληζηά
κνλαδηθφ θαηλφκελν ζπλεξγαζίαο ζηε λενειιεληθή γιππηηθή φπνπ δχν γιχπηεο
ππνγξάθνπλ απφ θνηλνχ ηηο κνξθέο ηνπ έξγνπ, ν Ενγγνιφπνπινο ηε γπλαηθεία κνξθή
θαη ν Απέξγεο ηελ αληξηθή.
Σν 1953 έγηλε κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξίαο Πνιηηηζκνχ (Société Européenne de
Culture) πνπ ηδξχζεθε ζηε Βελεηία ην 1950 θαη θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ
επξσπατθή πνιηηηζηηθή ζθελή ηεο επνρήο πξνσζψληαο ηνλ δηάινγν θαη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο

εηαηξίαο γλψξηζε ζεκαληηθνχο θαιιηηέρλεο, ζπγγξαθείο θαη επηζηήκνλεο. Σν ίδην έηνο
ζπκκεηείρε ζε δηαγσληζκφ ζηελ TateGallery ζην Λνλδίλν γηα ην «Μλεκείν ηνπ
Άγλσζηνπ Πνιηηηθνχ Κξαηνχκελνπ».
Σν 1953 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο εθπφλεζε ηηο πξψηεο κειέηεο γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπ κλεκεηψδνπο γιππηνχ «Ζξψνλ Εαιφγγνπ» ελφζσ βξίζθνληαλ αθφκε ζηε
Φισξεληία, αιιεινγξαθψληαο κε ηνλ αξρηηέθηνλα, θίιν θαη ζπλεξγάηε ηνπ
Πάηξνθιν Καξαληηλφ πνπ ήηαλ ζηελ Διιάδα. Σν 1954 μεθίλεζε ε πινπνίεζε ελφο
απφ ηα πιένλ ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ γιχπηε ζην δεκφζην ρψξν, ηνπ «Μλεκείνπ
Εαιφγγνπ». Γηα δηάζηεκα έμη εηψλ ν γιχπηεο δνχιεπε insitu ζην φξνο Εάινγγν ηηο έμη
αθαηξεηηθέο γπλαηθείεο θηγνχξεο νη νπνίεο θέξνληαη λα ζέξλνπλ ηνλ νκψλπκν ρνξφ.
Σν κλεκείν παξνπζίαζε πνιιέο θαηαζθεπαζηηθέο δπζθνιίεο, θαζψο νη πεξίπνπ 4.500
αζβεζηνιηζηθνί φγθνη πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαθέξζεθαλ απφ
απφζηαζε 160 ρηιηνκέηξσλ θαη ιαμεχηεθαλ επί ηφπνπ, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ
κλεκείνπ ζηεξίρζεθε νηθνλνκηθά ζε δχν παλειιήληνπο καζεηηθνχο εξάλνπο. Σα
απνθαιππηήξηα ηνπ κλεκείνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1960 παξνπζία ηνπ βαζηιηά
Παχινπ. Σν κλεκείν έρεη χςνο 15 κ. θαη κήθνο 18 κ. θαη είλαη νξαηφ απφ απφζηαζε
35 ρικ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ππεξθπζηθνχ απηνχ κλεκείνπ ήηαλ ε αθνξκή πνπ ν
Ενγγνιφπνπινο θαηαλφεζε εηο βάζνο ηελ πιαζηηθή έλλνηα φηη ζηε γιππηηθή «θελφ
θαη πιήξεο ίζνλ έλα».
Σν 1955 ν Ενγγνιφπνπινο δεκηνχξγεζε ην «Μλεκείν Πεζφλησλ Κνθθηληάο», έλα
νξεηράιθηλν έξγν κε δχν κνξθέο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ πιαηεία Οζίαο Ξέλεο ζηελ
Κνθθηληά θαη απεηέιεζε αλαθνξά ζην Μπιφθν ηεο Κνθθηληάο ηνπ 1944. Σν γιππηφ
ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα απφ ην Γήκν Νίθαηαο – Αγ. Η. Ρέληε σο γξακκηθφ ινγφηππν.
Σν 1957 ζπκκεηείρε κε έμη κεηαιιηθά γιππηά ζηελ Μπηελάιε ηνπ αν Πάνιν κεηαμχ
ηνλ νπνίσλ θαη ν «Πνζεηδψλαο» θαη «Πξνκεζέαο», ηα πξψηα γιππηά ηνπ πνπ
παξνπζίαδαλ «ζεκαληηθή αθαηξεηηθή ηάζε κε ηνικεξή δηακφξθσζε θαληαζηηθήο
θφξκαο», φπσο ελδεηθηηθά ζεκείσλε ν ίδηνο. Σελ ίδηα ρξνληά εθιέρζεθε κέινο ηεο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ γηα ηελ
απνζηνιή ππνηξφθσλ γιππηηθήο ζην εμσηεξηθφ, ζέζε πνπ θαηείρε σο ην 1959.
Ζ ζρέζε ηνπ γιχπηε Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ κε ηελ Πιαηεία Οκνλνίαο επαλέξρεηαη
ζηελ επηθαηξφηεηα ην 1958 φηαλ ηνπ απνλεκήζεθε απφ θνηλνχ κε ηνλ αξρηηέθηνλα
Κψζηα Μπίηζην ην 1ν θαη ην 3ν βξαβείν ζηνλ Παλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ θαη
Καιιηηερληθφ δηαγσληζκφ πνπ είρε πξνθεξπρζεί απφ ην ηφηε Τπνπξγείν
πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Πιαηείαο Οκνλνίαο. Ζ
πξφηαζε πεξηειάκβαλε κηα πδάηηλε γιππηηθή ζχλζεζε απφ πίδαθεο πνπ ζην θέληξν
ηεο έζηεθε ν «Πνζεηδψλαο», ην αθαηξεηηθφ γιππηφ πνπ είρε παξνπζηάζεη δηεζλψο ζην
άν Πάνιν έλα ρξφλν πξηλ. Σν έξγν εγθαηληάζηεθε ην 1960, κε ηνπο γλσζηνχο ζε
φινπο ηνπο Αζελαίνπο πδάηηλνπο πίδαθεο, φκσο ην αλαπφζπαζην γιππηφ
«Πνζεηδψλαο» νπδέπνηε ηνπνζεηήζεθε ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο.
Σν 1964 ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δεκηνπξγψληαο ην αθαηξεηηθφ
νξεηράιθηλν γιππηφ «Γειθνί». Δθείλε ηελ πεξίνδν πξνρψξεζε ζε κηα ελφηεηα
νξεηράιθηλσλ έξγσλ πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαζαξή, αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπο, κε
πιάθεο πνπ επεμεξγάδεηαη εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο νμπγνλνθφιιεζεο. Ζ ελ
ιφγσ γεσκεηξηθή ζχλζεζε βξίζθεηαη απφ ην 1989 ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βαζ.
νθίαο θαη Βαζ. Κσλζηαληίλνπ, απέλαληη απφ ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε.

Απφ ην 1965 έσο θαη ην 1975 έιαβε κέξνο ζηηο εθζέζεηο ηνπ
“SalondelaJeuneSculpture” ζην Παξίζη, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο ζηελ
Διιάδα δελ πήξε κέξνο ζε θακία Παλειιήληα Καιιηηερληθή Έθζεζε. Σν ίδην έηνο ν
ηφηε βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο ηνπ απέλεηκε ηηκεηηθή δηάθξηζε γηα ην έξγν ηνπ. Ο
Ενγγνιφπνπινο φκσο αξλήζεθε λα παξαιάβεη ηε δηάθξηζε απηή.
Σν 1966 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο έρνληαο θεξδίζεη ην Α’ βξαβείν δεκηνχξγεζε ην
γιππηφ «ΓΔΘ» ή “Cor-Ten”. Ζ χςνπο 18 κ. πξσηνπνξηαθή δεκηνπξγία ηνπ
Ενγγνιφπνπινπ μεζήθσζε αξρηθά ζχειια αληηδξάζεσλ, θαζψο δελ ήηαλ επξέσο
απνδεθηή γηα ηνλ ηφηε ειιεληθφ δεκφζην ρψξν. Σν θπβηζηηθφ απηφ γιππηφ είλαη έλα
απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ κεηαπνιεκηθή Διιάδα θαη θέξεηαη λα
αλαπαξηζηά αθαηξεηηθά ηε Νίθε ηεο ακνζξάθεο.
Σελ πεξίνδν 1960-1988 έγηλε κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Société
EuropéennedeCulturePréslaBiennale ηεο Βελεηίαο ζηελ νπνία εληάρζεθε απφ ην 1953
θαη έγηλε ηαθηηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηεο “Comprendre”.
Σν 1971 κία λέα πεξίνδνο ζηελ θαιιηηερληθή πνξεία ηνπ Ενγγνιφπνπινπ
εγθαηληάζηεθε, απηή ηεο kineticart. Σν «καληθέζην ηεο θηλεηηθήο ηέρλεο» είρε
παξνπζηαζηεί ην 1955 ζηε γθαιεξί “DeniseRené” ζην Παξίζη, σζηφζν ην θίλεκα
άξγεζε λα θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ Διιάδα. Ο Ενγγνιφπνπινο είλαη απφ ηνπο
πξψηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο πνπ ηφικεζαλ λα πεηξακαηηζηνχλ εηζάγνληαο ηελ
θίλεζε ζηα έξγα ηνπο. Γεκηνχξγεζε ηα πξψηα ηνπ θηλεηηθά γιππηά ηε δεθαεηία ηνπ
’70 ηα νπνία παξνπζίαζε ζε αηνκηθή έθζεζε ζηελ Διιελνακεξηθαληθή Έλσζε ην
1971. Ο θαιιηηέρλεο πνπ μεθίλεζε ηελ θηλεηηθή ηνπ ηέρλε ζε δεκηνπξγίεο απφ
Plexiglas θαη θσο, ζπλέρηζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ζε κεγάιεο θιίκαθαο
έξγα απφ αλνμείδσην ράιπβα ηα νπνία έζεηε ζε θίλεζε κε ηε δχλακε ηνπ λεξνχ. Ο
Ενγγνιφπνπινο ζπλήζηδε λα απνθαιεί ην λεξφ «ην αίκα ησλ γιππηψλ» ηνπ, θαζψο
ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ έζεηε ζε θίλεζε ηνλ αλνμείδσην ράιπβα ρσξίο θακία κεραληθή
βνήζεηα.
Σν 1971 ε πεηξφθηηζηε κνλνθαηνηθία ηνπ δεχγνπο Ενγγνιφπνπινπ έδσζε ηε ζέζε ηεο
ζε κηα πνιπθαηνηθία ζηελ νπνία νη θαιιηηέρλεο επέιεμαλ λα θξαηήζνπλ έλα ηζφγεην
δηακέξηζκα πνπ αξρηθά πξννξίδνληαλ γηα ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ ελνίθσλ. Σν λέν
εξγαζηήξην ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ ήηαλ έλαο ρψξνο κφιηο 12 η.κ. Ζ
αληηπαξνρή ησλ δηακεξηζκάησλ φκσο έδσζε ζηνλ Γηψξγν θαη ηελ Διέλε ηε
δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα κηθξφ αηειηέ ζην Παξίζη. Έθηνηε κνίξαδαλ ηνλ ρξφλν
ηνπο αλάκεζα ζε Παξίζη θαη Αζήλα.
Σν 1973 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο δεκηνχξγεζε ην εκβιεκαηηθφ έξγν «Γηάθξαγκα»
ή «Φαηλψκαηα ηνπ Μέξιηλ», ην νπνίν ζε χςνο 3 κ. θαη κήθνο 10 κ. ηνπνζεηήζεθε
ζηα γξαθεία ηεο ηφηε αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο «Αζηήξ» ζηελ νδφ Μέξιηλ ζην
Κνισλάθη. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γιππηνχ ήηαλ ε γεσκεηξία, ν ξπζκφο θαη ε
επαλάιεςε νξζνγσλίσλ ζρεκάησλ ζηα νπνία ελαιιάζζνληαη δηαθνξεηηθά εηθαζηηθά
κνηίβα. ήκεξα ην έξγν βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζηα θεληξηθά γξαθεία ηεο Δζληθήο
Αζθαιηζηηθήο ζηελ Λ. πγγξνχ.
Σε δεθαεηία ηνπ ’70 ν Ενγγνιφπνπινο μεθηλά λα δεκηνπξγεί έξγα κε ζπκβνιηθφ
πεξηερφκελν. Υξεζηκνπνηεί κεγεζπληηθνχο θαθνχο κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηνπο νπνίνπο
θαηαζθεπάδεη θαη θέξλεη απφ ηε Γαιιία θαη ηνπο ηνπνζεηεί κπξνζηά απφ ηηο

γιππηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο. Ο θαθφο δεκηνπξγεί έλα νπηηθφ παηρλίδηζκα θαζψο ν
θαιιηηέρλεο πξνζθαιεί ην ζεαηή λα εμεηάζεη ην αληηθείκελν πνπ κεγεζχλεηαη.
Υαξαθηεξηζηηθά έξγα ηεο πεξηφδνπ είλαη «Σα δψξα», «Σν αβγφ», «Φαθφο & θσιηά»
θ.α. ηα νπνία παξνπζίαζε ζε αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο.
Σν 1976 πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθή έθζεζε ζην CampoPisaniζηε Βελεηία φπνπ
εμέζεζε ην κεγάιεο θιίκαθαο θπθιηθφ γιππηφ «Διάζκαηα» ή «πείξεο». Ζ έθζεζε
δηνξγαλψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
γθαιεξί Numero. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1977 έιαβε κέξνο ζε έθζεζε χγρξνλεο
Διιεληθήο Σέρλεο ζην Μνπζείν ηεο Βαξζνβίαο "Zacheta". Σν ίδην έηνο εγθξίζεθε
απφ ηνλ ηφηε Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ Κσλζηαληίλν Σξππάλε ε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ γηα
ηηο «εμαηξεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο».
Σνλ Ηαλνπάξην θαη Φεβξνπάξην ηνπ 1978 εμέζεζε έξγα ηνπ ζην Μνπζείν ηεο
Βνπδαπέζηεο ζηελ Οπγγαξία ζην πιαίζην νκαδηθήο έθζεζεο Διιήλσλ θαιιηηερλψλ
θαη ζπκκεηείρε ζηελ νκαδηθή έθζεζε 22 Διιήλσλ δσγξάθσλ θαη γιππηψλ ζην
GrandPalais ζην Παξίζη.
Σν 1979 πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθή έθζεζε ζηελ «Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε» φπνπ
παξνπζίαζε έξγα απφ νιφθιεξε ηελ θαιιηηερληθή ηνπ πνξεία. Αθνινχζεζε ε
αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ «Γθαιεξί Z+M» ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε έθζεζε
GrandsetJeunesd’ Aujourd’ hui ζην Παξίζη.
Σν 1981 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξν Σνκπάδε γηα ηε δηακφξθσζε
ηεο Πιαηείαο Κιαπζκψλνο. Ζ πξφηαζή ηνπο έιαβε ην Α’ βξαβείν, σζηφζν δελ
πινπνηήζεθε πνηέ.
Σν 1985 Ενγγνιφπνπινο θαη Σνκπάδεο ζπλεξγάδνληαη μαλά, απηή ηε θνξά γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ «Μλεκείνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο Γνξγνπνηάκνπ». Ζ πξφηαζε ηνπ
Ενγγνιφπνπινπ είλαη ε πιαζηηθή δηακφξθσζε ελφο ζπκβφινπ ρσξίο
κεινδξακαηηζκνχο. Ο γιχπηεο απνηππψλεη έλα αθαηξεηηθφ ζχκβνιν ζε κηα ζθαίξα
χςνπο 18 κ. ε νπνία ζρεκαηίδεηαη κε δηαθάλεηα απφ θάζεηα θαη νξηδφληηα
δηαζηαπξνχκελεο κεηαιιηθέο επζείεο. Σν γιππηφ έρεη ερνθηλεηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο
ζην θέληξν ηεο ζθαίξαο νξζνγψληεο κεηαιιηθέο πιάθεο ζρεδηάδνληαη λα ερνχλ ζαλ
ζήκαληξα κε ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ. Ζ κειέηε ησλ δχν δηαγσληδνκέλσλ έιαβε γηα
άιιε κηα θνξά ην Α’ βξαβείν, θεξδίδνληαο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηνπο
ηερλνθξηηηθνχο ηεο επνρήο, φκσο νχηε θαη απηφ ην έξγν πινπνηήζεθε.
Σν 1987 ζπλαληάκε γηα πξψηε θνξά ηελ νκπξέια ζην εηθαζηηθφ ιεμηιφγην ηνπ
Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ. Ζ νκπξέια, έλα νηθείν θαζεκεξηλφ αληηθείκελν πξνζηαζίαο
ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηα θαηξηθά θαηλφκελα, γίλεηαη ην εηθαζηηθφ ζέκα πνπ ζα
απαζρνιήζεη ηνλ θαιιηηέρλε αξθεηά ζηα επφκελα ρξφληα. Έλα απφ ην πξψηα γιππηά
κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη κηα νκπξέια πνπ ειεχζεξα αησξείηαη ζην ρψξν θαη
δηαπεξλάηαη απφ ραιχβδηλεο επζείεο, ελψ παξάιιειν ζέκα είλαη κηα νκπξέια ηελ
νπνία ν θαιιηηέρλεο ρξεζηκνπνηεί σο ζχκβνιν εηξσλείαο ηξππψληαο ηελ θνξπθή ηνπ
ζφινπ ηεο.
Σν 1986 θηινηέρλεζε ζε αλνμείδσην ράιπβα ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Αζπίδα», ην
νπνίν εγθαηαζηάζεθε ζην Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ.

Σν 1990 ζπλεξγάζηεθε γηα ηξίηε θνξά κε ηνλ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξν Σνκπάδε γηα
ην Μλεκείν ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο θεξδίδνληαο ην Α’ βξαβείν ρσξίο σζηφζν ην
γιππηφ λα πινπνηεζεί.
Σν 1993 ζπκκεηείρε κε αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο
εθπξνζσπψληαο ηελ Διιάδα φπνπ παξνπζίαζε ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Οκπξέιεο».
Σν 1995 ζα είλαη κηα ρξνληά νξφζεκν γηα ηηο «Οκπξέιεο» ηνπ Ενγγνιφπνπινπ. Σν
γιππηφ πνπ ζα ηχρεη επξείαο απνδνρήο θαη αλαγλσξηζηκφηεηαο, νη «Οκπξέιεο», ζα
παξνπζηαζηνχλ απφ ηνλ γιχπηε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο σο κηα ζηαηηθή απηή ηε
θνξά ζπζηνηρία απφ αησξνχκελεο νκπξέιεο πνπ αέξηλα ζηεξίδνληαη ζε δηαγψληνπο
άμνλεο. Σν γιππηφ επηιέρζεθε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηεο Μπηελάιε πάλσ ζε
πισηή εμέδξα ηε ρξνληά πνπ ν ζεζκφο γηφξηαδε ηα 100 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, έγηλε
αληηθείκελν ζαπκαζκνχ απφ πιήζνο επηζθεπηψλ ιακβάλνληαο κεγάιε δεκνζηφηεηα
παγθνζκίσο.
Σν 1995 ην πδξνθηλεηηθφ γιππηφ «Οκπξέιεο», πνπ είρε παξνπζηάζεη ζηε Βελεηία δχν
ρξφληα πξηλ, θεξδίδεη ην Α’ βξαβείν ζηνλ Παλεπξσπατθφ δηαγσληζκφ πνπ δηεμήρζε
γηα ηελ ηνπνζέηεζε έξγσλ ηέρλεο ζην θηήξην ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο. Σν έξγν εγθαηαζηάζεθε ζην Αίζξην ησλ Σηκψλ
(Courd’ Honneur) ηνπ θηεξίνπ φπνπ βξίζθεηαη έσο ζήκεξα.
Σν 1997 νη «Οκπξέιεο» πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εθαηνληαεηεξίδα ηεο Μπηελάιε
Βελεηίαο ην 1995, ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ παξαιία ηεο Θεζζαινλίθεο ηελ ρξνληά πνπ ε
πφιε απνηεινχζε ηελ Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο. Σν γιππηφ ζα
αγαπεζεί ηδηαηηέξσο απφ ηνπο Θεζζαινληθείο θαη ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα
ηελ πφιε θαη φρη κφλν, αθνχ είλαη έλα απφ ηα πιένλ πνιπθσηνγξαθεκέλα γιππηά ζην
δεκφζην ειιεληθφ ρψξν. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ην 1998, ν γιχπηεο ζα δεκηνπξγήζεη
έλα φκνην γιππηφ γηα ην Φπρηθφ, ην πξνάζηην ηεο Αζήλαο ζην νπνίν έδεζε θαη
δεκηνχξγεζε. Σν γιππηφ ηνπνζεηήζεθε ζηελ είζνδν ηνπ Γήκνπ επί ηεο Λεσθφξνπ
Κεθηζίαο.
Σν 1997 ν Ενγγνιφπνπινο κε ην έξγν ηνπ “ΣelNéant”, δει. «πξνο ην θελφ ή απηφ ην
ράνο», ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε Βελεηίαο δίλνληαο ηε δηθή ηνπ έθθξαζε ζηελ
αλζξψπηλε επηθνηλσλία. Σν ίδην έξγν παξνπζηάζηεθε δχν ρξφληα αξγφηεξα ζηελ
Wittenbergplatz ζην Βεξνιίλν θαη ηε Βαΐκάξε, γηα λα βξεη ηειηθά ηε ζέζε ηνπ ζην
Μέγαξν ηνπ Οξγαληζκνχ Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) ζην Μαξνχζη Αηηηθήο.
Σν 1998 δεκηνχξγεζε ην γιππηφ «Οιπκπηαθνί Κχθινη» σο κηα αλαθνξά ζην ζχκβνιν
ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, αλ θαη ην γιππηφ απαξηίδεηαη απφ έμη θχθινπο. Σν γιππηφ
ηνπνζεηήζεθε ην ίδην έηνο ζηελ Δζληθή Γιππηνζήθε.
Σν 1999 ζπκκεηείρε ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο κε ην γιππηφ «Κνιφλα» ή «ηήιε».
Ζ χςνπο 21 κ. «ηήιε» απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη νπηηθή ίλα βξίζθεηαη
ηνπνζεηεκέλε ζην Πάξθν Ρηδάξε ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ «Δπαγγειηζκφο»
απφ ην 2001.
Σν 1999 ν Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο ζε ειηθία 98 εηψλ δεκηνχξγεζε ηελ γιππηηθή
εγθαηάζηαζε «Αίζξην» ζηνλ ζηαζκφ ηνπ Αηηηθφ Μεηξφ ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο
ζην ηεξάζηην θελφ κε 25κ. χςνο θαη 8,5κ. δηάκεηξν απφ ην νπνίν θαηέβεθε ν

«κεηξνπφληηθαο» γηα ηε δηάλνημε ηνπ κεηξφ. Σν έξγν είλαη νξαηφ ηφζν απφ ηνλ
ππφγεην ζηαζκφ φζν θαη απφ ηελ Πιαηεία πληάγκαηνο, θαζψο είλαη ην ηκήκα πνπ
ελψλεη ηελ "επίγεηα" θαη ηελ "ππφγεηα" θαζεκεξηλφηεηα ησλ Αζελαίσλ.
Σν γιππηφ «Πεληάθπθιν» είλαη ε πδξνθηλεηηθή ζχλζεζε κε ηελ νπνία ν Γηψξγνο
Ενγγνιφπνπινο ζπκκεηείρε ην 2001 γηα ηειεπηαία θνξά ζηελ Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο
ζε ειηθία 100 εηψλ. Σν γιππηφ ηελ ίδηα ρξνληά ηνπνζεηήζεθε ζηελ Πιαηεία Οκνλνίαο
φπνπ βξίζθεηαη κέρξη ζήκεξα. Σν ίδην έηνο θηινηέρλεζε ην ππεξκέγεζεο έξγν ηνπ
«Οιπκπηαθνί Κχθινη» πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηελ Αζήλα. Σν γιππηφ έρεη χςνο 15 κέηξα, ελψ ην βάξνο
ηνπ μεπεξλά ηνπο 9 ηφλνπο.
Σν 2001 δεκηνχξγεζε ην ηειεπηαίν γιππηφ ηνπ κε ηίηιν «Δηξάλα», ε νλνκαζία ηνπ
έξγνπ απνηειεί ηνλ δσξηθφ ηχπν ηνπ νλφκαηνο θαη νπζηαζηηθνχ «Δηξήλε». Σν γιππηφ
ηνπνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2010 ζηελ Τπαίζξηα Γιππηνζήθε Φπρηθνχ Πιαηεία Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ.
Σν 2002, ζε ειηθία 101 εηψλ, εγθαηλίαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο γθαιεξί ΑζηξνιάβνοArtlife ζηελ Αζήλα κε αηνκηθή ηνπ έθζεζε θαη ην 2003 ζπκκεηείρε ζηελ ηειεπηαία
ηνπ έθζεζε ζην εμσηεξηθφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ γθαιεξί
“DeniseRené” ζην Παξίζη.
Σν 2004 ίδξπζε ην θνηλσθειέο Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ κε έδξα ηελ
θαηνηθία ηνπ ζην Φπρηθφ, ζην νπνίν θιεξνδφηεζε φιν ην έξγν ηνπ, θαζψο θη εθείλν
ηεο ζπδχγνπ ηνπ Διέλεο Παζραιίδνπ - Ενγγνινπνχινπ.
Πέζαλε ζηηο 11 Μαΐνπ 2004 ζε ειηθία 103 εηψλ θαη εληαθηάζηεθε ζην θνηκεηήξην
Κεθηζηάο.

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο είλαη δηεζλψο θαηαμησκέλνο σο γιχπηεο, φκσο ιηγφηεξν
γλσζηφ είλαη ην επίζεο πινχζην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν. Παξάιιεια κε ηε γιππηηθή δελ
ζηακάηεζε λα δσγξαθίδεη, ελψ ε εμέιημε πνπ έρεη απφ ηελ παξαζηαηηθφηεηα ζηελ
αθαίξεζε είλαη θαλεξή θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ. Αλάκεζα ζηα δσγξαθηθά ηνπ έξγα ζα
αλαθαιχςεη θαλείο ηε δσγξαθηθή απνηχπσζε ησλ ζεκάησλ πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη
ζηε γιππηηθή ηνπ, φπσο βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, θχθινη, ηεηξάγσλα, επζείεο,
αιιά θαη νκπξέιεο, θαθνί, απγά, θακηλάδεο.
ην Ίδξπκα Γεσξγίνπ Ενγγνιφπνπινπ δηαθπιάζζεηαη ην ζχλνιν ηνπ δσγξαθηθνχ
έξγνπ πνπ άθεζε ν θαιιηηέρλεο, θαζψο θαη πιεζψξα ζθίηζσλ, ζρεδίσλ θαη
αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ εθπφλεζε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη
ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1921 έσο ην 2001.

