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Αρχική σελίδα
Η τέχνη του Κυριάκου!
Τι είναι τέχνη;
Τι είναι ζωγραφική;
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Αριστερά, «Αντίλογος», λάδι σε καµβά φιλοτεχνηµένο το
1962, ένα από τα 120 έργα από τη Συλλογή του Γιάννη
Σπυρόπουλου (επάνω) που παρουσιάζονται από σήµερα
στο Μουσείο Μπενάκη

Παρακολούθηση
Google Friend Connect

Αναγνώστες (6)

Ιστολόγια τέχνης!
Είστε ήδη µέλος; Σύνδεση

ΧΕΡΙΩΝ ΕΡΓΑ
Blogging 4
Ever!!!
Όταν
σπάνια
λέω στους
φίλους µου ότι έχω ένα
blog στο ίντερνετ, µε
κοιτάνε σα να είµαι από
άλλο πλανήτη! "Σε τι σε
οφελεί;", "Γιατί το έχεις,
για να πουλ...
1 ηµέρα πριν

*myrarte*
Nueva
imagen
para
etiquetas
WEB
Imagen para etiquetas
web:
*ChiliconChocolate*
Detalle Esta es la
segunda
imagen
en

Ενας κλασικός ζωγράφος του 20ού αιώνα
παραµένει... άστεγος
Η έκθεση της Συλλογής του Γιάννη Σπυρόπουλου στο Μπενάκη υπενθυµίζει
την ανάγκη να βρεθούν χρήµατα για τη στέγασή της

Τον Ιούνιο του 1960, όταν και τιµήθηκε στην Μπιενάλε της
Βενετίας µε το βραβείο UΝΕSCΟ, ο Γιάννης Σπυρόπουλος πήρε τη
µεγάλη απόφαση: να µην εκθέσει ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Ο
φθόνος ήταν έντονος και η ενόχλησή του µεγάλη. Αποτέλεσµα η
εκθεσιακή δραστηριότητα του σπουδαίου έλληνα κλασικού της
αφαίρεσης να απλωθεί έκτοτε από την Οσάκα ως το Νέο Δελχί
και ο ίδιος να καθιερωθεί ως µια από τις πλέον αναγνωρισµένες
περιπτώσεις καλλιτεχνών της γενιάς του ΄30. Το έργο του άρχισε
να ξαναπαρουσιάζεται στην Ελλάδα µόνο µετά τον θάνατό του το
1990. Την ίδια χρονιά δηµοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγµα για
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segunda
imagen
en
blanco y negro, se va a
utilizar en la etiquetas
de la firma *Chili ...
1 ηµέρα πριν

22/11/2010 10:42 π.μ.

τη σύσταση του Ιδρύµατος Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου, το
οποίο προικοδοτήθηκε µε µια πλούσια συλλογή 300 έργων του,
ενώ ανέλαβε την υποχρέωση της ετήσιας βράβευσης νέων
ελλήνων καλλιτεχνών µε το Επαθλο Σπυροπούλου.

Danita Art
2011
Calendar is
here! - The
2011
Calendar is
finally here! I kept the
same format as last
year since you loved it
so much and also kept
the vintage woodblocks,
they give the cale...
Πριν από 3 ηµέρες

An artful Life
Art Finds
Friday
November
19, 2010 1) BOOKS
Last night I left the
comfort of my home,
my kids in care of
daddy and went to
Houston to a book
signing
Chris
Guillebeau's book 'The
Art of...
Πριν από 3 ηµέρες

itsaworkofart
*About
my
Polymer
Clay
projects.....* *Oh yes! I
finally finished aaaall
the
14
photo
clips....ouch! my back
is still aching...* *but
then, after looking a...
Πριν από 4 ηµέρες

*Art* by Erika Ashley

Eyebrows
Eyebrows

I've been
included in
an
Etsy
Treasury Famous
Famous

Πριν από 6 ηµέρες

Astrid's
Efforts

Artistic

Take
a
Word
"Moon"
Everybody
loves the
moon, the new moon,
the full moon, the
harvest moon and a
blue moon. Here is my
creation
for
the
challenge this week.

Η γυναίκα του ζωγράφου, Ζωή Σπυροπούλου,

διηύθυνε

το

ίδρυµα ως τον θάνατό της, το 2000. Για οκτώ χρόνια ακόµη το
ίδρυµα και το µουσείο παρέµειναν στο σπίτι των Σπυρόπουλων
στην Εκάλη, ενώ το 2008 το οίκηµα πουλήθηκε «για να έρθει το
έργο του Σπυρόπουλου πιο κοντά στο κέντρο και στο πλατύ
κοινό», όπως µας λέει η σηµερινή διευθύντρια του ιδρύµατος
κυρία Ολγα Δανιηλοπούλου . Αγοράστηκε κτίριο στη συµβολή
των οδών Ζαΐµη και Τοσίτσα στα Εξάρχεια για να φιλοξενηθεί η
συλλογή, κάποτε όµως οι πόροι... τελείωσαν. Αποτέλεσµα, η
εφετινή επέτειος της συµπλήρωσης 50 χρόνων από τη βράβευση
του καλλιτέχνη στη Βενετία και 20 χρόνων από τη δηµιουργία του
ιδρύµατος να βρίσκουν τη συλλογή άστεγη.
«Ευτυχώς που το Μουσείο Μπενάκη προσφέρθηκε να καλύψει
αυτό το κενό µε τον καλύτερο τρόπο» λέει η κυρία
Δανιηλοπούλου. Ο λόγος για την έκθεση της συλλογής και τη
µονογραφίας πάνω στο έργο του Σπυρόπουλου στο Μπενάκη
(κτίριο της οδού Πειραιώς). Στην έκθεση περιλαµβάνονται
περισσότερα από 120 έργα, έτσι ώστε να αποτυπωθεί εξελικτικά
η πενηντάχρονη πορεία του Σπυρόπουλου. Πρόκειται για λάδια σε
µουσαµά, σε χαρτί ή σε άλλον καµβά- δεδοµένου ότι ο
Σπυρόπουλος ζωγράφιζε πάντα µε αυτό το «βαρύ υλικό».
Οσο για τη µονογραφία, βασισµένη στη σχετική διδακτορική
διατριβή του Γιάννη Χ.Παπαϊωάννου, συνοδεύεται από 500
φωτογραφίες. «Αποφάσισα ν΄ ασχοληθώ µε τη µελέτη του έργου
του Γιάννη Σπυρόπουλου γιατί βρέθηκα ενώπιος ενωπίω µε ένα
έργο
τεράστιας
εσωτερικής συνοχής
και
συνέπειας,το
οποίοπίστεψα πως θα έπρεπε σιγά-σιγά να φωτισθεί, έτσι που να
φανεί ο τρόπος µε τον οποίο κάθε πίνακας προέκυπτε από τον
προηγούµενό του» λέει ο κ. Παπαϊωάννου.
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Followers (3)

Τα έργα της έκθεσης θα παραµείνουν στο Μπενάκη ως τις 28
Νοεµβρίου. Μετά θα ξαναµπούν σε κούτες και θα παραµείνουν
εκεί ώσπου να βρεθούν χρήµατα, ώστε να φιλοξενηθούν στο νέο
κτίριο. «Θα επιµείνουµε όσο είναι δυνατόν για να τα βρούµε από
το υπουργείο Πολιτισµού» λέει η κυρία Δανιηλοπούλου.«Οι
ιδιώτες και οι χορηγοί,βλέπετε, µας έχουν εγκαταλείψει».
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

η Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 η Εγκαίνια έκθεσης: Απόψε
στις 19.30
η Διάρκεια:

Follow this blog

Ως τις 28 Νοεµβρίου
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Ως τις 28 Νοεµβρίου

Βρείτε μας στο Facebook.

Πριν από 1 εβδοµάδα

ARTEM
NOTES
(www.artem.gr)

Kyriakos Art

Πηγή: www.tovima.gr

Μου αρέσει!

Άρθρo:

Kyriakos Art

Αλέξανδρος
Παπαδιαµάντης - µια
διαρκής
πηγή
έµπνευσης.
Ο
θαλασσογράφος
Θ.
Χρήστου,
βαθιά
επηρεασµένος από τον
«Άγιο» της ελληνικής
λογοτεχνίας Αλέξανδρο
Παπαδιαµάντη,
σε
συνέντευξη του στην
εφηµερίδα «οι Καιροί»
...

Γιάννης Σπυρόπουλο
Αριστερά, «Αντίλογος»
λάδι σε καμβά
φιλοτεχνημένο το 1962
ένα από τα 120 έργα
από τη Συλλογή του
Γιάννη Σπυρόπουλου
(επάνω) που
παρουσιάζονται από
σήμερα στο Μουσείο
Μπενάκη Ενας κλασικό
ζωγράφος του 20ού
αιώνα παραμένει...
άστεγος Η έκθεση της
Συλλογής του Γιάννη
Σπυρόπουλ

Διαβάστε επίσης:

Πάµπλο Πικάσο, ο
εκπατρισµένος
ζωγράφος

Όταν δεν πιάνουν
αράχνες τα µουσεία

Τρύπες από τους
δρόµους της
Αθήνας

Γλυπτική!

source: Kyriakos Art
link: Full Article...
LinkWithin

Πριν από 1 εβδοµάδα

Art Makes Me Happy

Αναρτήθηκε από Elinor στις 12:39 µ.µ.

09 Νοεμβρίου στις 2:41 π.μ. · μέσω
NetworkedBlogs
3 people like Kyriakos Art

Mail Art Georgiadi

Πριν από 2 εβδοµάδες

Journal Artista
Youtube
Meetup:
Buffalo Girls! -

0 σχόλια:
Δηµοσίευση σχολίου
Κοινωνικό πρόσθετο Facebook.

Πριν από 3 εβδοµάδες

Τοιχογραφίες
ΝΤΟΥΒΑΡΟΜΟΥΝΤΖΟ
ΥΡΕΣ

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

φθινοπωρινές σιλουέτες
(κατ/µα ρούχων "Βest
Ο" - Καρδίτσα) Πριν από 5 εβδοµάδες

Artenvy's Blog
Different strokes: A
lesson on letting go Different
strokes,
originally uploaded by
Artenvy. I decided to
just play in my altered
book and this is what I
ended up with. I really
like the outcome, I...
Πριν από 2 µήνες

arty madalena
for
my
foreign
frends and
not
only..... Help my dummy blogger
granny - Βοηθήστε την
χαζούλα
blogger
γιαγιούλα......Thanks
Deppy! *I know as being
visitor to many sites* ,
that
foreigners
are
more ...

LinkWithin

Πριν από 4 µήνες

της
Τεχνης
...Ερασιτεχνις
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Πριν από 5 µήνες
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Τηλεσκόπιο
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Kyriakos Art. Diseño de: A. Zambrana, adaptando una plantilla de Finalsense
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