


     Ο Νικόλαος 
Γύζης γεννήθηκε τον 

 Μάρτιο του 1842 και πέθανε  
τονΔεκέμβριο του1900 ή τον 
Ιανουάριο του 1901. Ηταν 
ένας από τους πιο σημαντικούς 
Έλληνες ζωγράφους του 19ου 
αι. της λεγόμενης «Σχολής του 
Μονάχου». Διακρίθηκε σε όλα 
τα χρόνια των σπουδών του 
και πήρε τα πρώτα βραβεία 
στην ξυλογραφία, τη 
ζωγραφική και τη 
χαλκογραφία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85


 Ο Νικόλαος Γύζης ήταν ένα από τα έξι παιδιά του 
ξυλουργού Ονούφριου Γύζη και της Μαργαρίτας Γύζη, 
το γένος Ψάλτη, που ζούσαν στο Σκλαβοχώρι 
της Τήνου. Το 1850, η οικογένειά του μετοίκησε 
στην Αθήνα και ο μικρός Νικόλαος άρχισε να 
παρακολουθεί μαθήματα στην Σχολή των Ωραίων 
Τεχνών (μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), 
αρχικά ως ακροατής και, από το 1854 έως το 1864, ως 
κανονικός σπουδαστής. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στο Μόναχο το 1871 και τον Απρίλιο του 1872 
επέστρεψε στην Αθήνα, για να μετατρέψει το πατρικό 
του σπίτι επί της οδού Θεμιστοκλέους σε ατελιέ. Μαζί 
με τον Νικηφόρο Λύτρα, ταξίδεψε το 1873 στην Μικρά 
Ασία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1871
http://el.wikipedia.org/wiki/1873
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1


 Ο Νικόλαος Γύζης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους του ακαδημαϊκού ρεαλισμού του ύστερου 19ου 
αι., του συντηρητικού εικαστικού κινήματος που είναι 
γνωστό ως «Σχολή του Μονάχου», τόσο σε ελληνικό όσο και 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συμμετείχε και βραβεύτηκε σε 
πάρα πολλές ελληνικές και ευρωπαϊκές εκθέσεις, από το 
1870 έως το 1900. Μάλιστα, μετά τον θάνατό του, 
το 1901 τιμήθηκε με έκθεση έργων του στην 8η Διεθνή 
Καλλιτεχνική Έκθεση του Γκλασπαλάστ. Μερικά από τα 
έργα του, όπως Τα αρραβωνιάσματα (1875)[3] και Το κρυφό 
σχολειό (1885, συλλογή Εμφιετζόγλου), βασίζονται σε 
προφορικούς θρύλους της εποχής της Τουρκοκρατίας, των 
οποίων η αντιστοιχία στην ιστορική πραγματικότητα 
αμφισβητείται σήμερα, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την 
καλλιτεχνική αξία των παραπάνω έργων. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1901
http://el.wikipedia.org/wiki/1875
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1885
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


Νικόλαος Γύζης, Ιστορία (1892) 





Τα ορφανά 1871 Εθνική Πινακοθήκη 

http://el.wikipedia.org/wiki/1871
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7


Ιδού ο Νυμφίος έρχεται (π. 1895-1900) 



Η αποστήθιση 1883 



Το κρυφό σχολειό (1885-1886) 



ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ 




