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«Απλωσα το σκοτάδι για να βρω το φως», έλεγε ο Γιάννης Σπυρόπουλος, ο πατέρας της
αφαιρετικής ελληνικής ζωγραφικής, ο οποίος πήρε όλα τα διδάγµατα του διεθνούς
κινήµατος της αφαίρεσης, µετουσιώνοντάς τα σε µια δική του γλώσσα, που περιείχε το
ελληνικό φως.

Ο ίδιος δεν µιλούσε εύκολα για τη δουλειά
του: «Εγώ ζωγραφίζω, δεν εξηγώ»,
έλεγε. Κι όταν το καλλιτεχνικό κατεστηµένο
τού έβαλε εµπόδια, προσπαθώντας να τον
περιθωριοποιήσει, εκείνος διάλεξε τη σιωπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Παίξε δωρεάν τα νέα 3D
multiplayer Super Games του ego και κέρδισε µέχρι 10.000
ευρώ.

ΗΜΟΥΝ ΚΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ
Φωτογραφίες απο events:

Ηταν το 1960, όταν ο Σπυρόπουλος,
εκπροσωπώντας µαζί µε άλλους οµοτέχνους
του την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας,
τιµήθηκε µε Βραβείο της Ουνέσκο (ήταν ο
πρώτος Ελληνας που έπαιρνε βραβείο στην
Μπιενάλε, ακολούθησε το 1966 η Βάσω
Κατράκη), δέχτηκε έναν µεγάλο φθόνο που
τον πίκρανε πολύ.
Χαρακτηριστικό για τη ρωµαίικη ζηλοφθονία ήταν το σχόλιο του συγγραφέα Ηλία
Βενέζη: «Καηµένε Σπυρόπουλε, πήρες βραβείο; Χάθηκες». Εκτοτε ο Σπυρόπουλος
αρνήθηκε πεισµατικά έως τον θάνατό του, το 1990, να ξανα-εκθέσει στην Ελλάδα.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Ο Λιναρδάκης και οι Γυναίκες
του στο MOHNBLUMCHEN

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
«Shoot me!» του Κωνσταντίνου
Ρήγου
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Παρουσίαζε τη δουλειά του στο εξωτερικό, από την Αµερική,
την Ευρώπη έως την Οζάκα και το Νέο Δελχί. Η πρώτη
έκθεση, µετά τον θάνατό του, πραγµατοποιήθηκε το 1995,
στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
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ΑΓΟΡΕΣ
200 EURO
TOILET PAPER
6.00 €
e-shop.gr

Εκείνη η αναδροµική, διαφοροποιηµένη κάθε φορά και σε
συνεργασία µε το Ιδρυµα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου, το
οποίο δηµιουργήθηκε το 1990, αλλά εκείνος δεν το πρόλαβε,
φιλοξενήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στην
Πινακοθήκη Ρόδου και σε άλλες πόλεις.

CALVIN KLEIN
Vintage Black
Leather Strap
Diamond Ladies
425€
oroloi.gr

Είκοσι χρόνια µετά τον θάνατό του και εξήντα από τη βράβευσή του στη
Βενετία, ένα διπλό γεγονός έρχεται να µας θυµίσει έναν από τους σπουδαιότερους
µεταπολεµικούς καλλιτέχνες: Μια αναδροµική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς
138), από σήµερα έως τις 28 Νοεµβρίου, µε εκατό έργα από τη συλλογή του Μουσείου
Σπυρόπουλου.
Και η πρώτη συστηµατική µονογραφία, βασισµένη στη διδακτορική διατριβή του Γιάννη
Χ. Παπαϊωάννου, µε φωτογραφίες 900 έργων, από τα 2.500 έργα που έχει καταµετρήσει
το Μουσείο, ενώ έχει καταλογογραφήσει 1.800, όπως µας είπε η διευθύντριά του,
ιστορικός τέχνης Ολγα Δανιηλοπούλου. Η παρουσίαση θα γίνει απόψε στις 7.30, πριν
από τα εγκαίνια.
Η έκθεση διατρέχει αντιπροσωπευτικά την πενηντάχρονη πορεία του καλλιτέχνη, από το
1948 έως το 1986. Από τις νατουραλιστικές αφετηρίες του έως τις πιο ακραίες
κατακτήσεις του στην αφαίρεση. Μια συνειδητή διαδροµή προς την ελαχιστοποίηση της
γραµµής και της σύνθεσης.
Το χρώµα αλλάζει, από χρυσοκάστανο στην περίοδο της «εκρηκτικής ζωγραφικής
χειρονοµίας» της δεκαετίας του ‘60 στη σκοτεινή επιφάνεια µε τα χρωµατιστά σύµβολα
της λεγόµενης κλασικής περιόδου της ζωγραφικής του.
Η τελευταία φάση της δηµιουργίας του, µετά το 1975, ξετυλίγεται στο σπίτι-µουσείο της
Εκάλης, όπου, σε µικρότερου µεγέθους έργα, φτάνει στην απόλυτη αφαίρεση,
χρησιµοποιώντας πάντα τις τεχνικές του κολάζ, του καψίµατος, τις χαράξεις, τις
επιζωγραφήσεις, τα αποτυπώµατα.
Η έκθεση και η έκδοση επαναφέρουν το πρόβληµα στέγης του Μουσείου Σπυρόπουλου,
το οποίο µεταφέρθηκε από την Εκάλη σε νεοκλασικό στα Εξάρχεια (Τοσίτσα 15), αλλά
λόγω έλλειψης χρηµάτων δεν έχει ανακαινιστεί, ενώ οι µελέτες είναι έτοιµες και
αναµένεται η άδεια. Σύµφωνα µε την Ολγα Δανιηλιοπούλου, «µόνο µε κρατική στήριξη
µπορεί να ολοκληρωθεί».
Δήµητρα Ρουµπούλα

Μου αρέσει!

Γίνετε οι πρώτοι από τους φίλους σας που θα αρέσει αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
« προηγούµενη
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Το άγνωστο ποίηµα για τον Πικάσο
19/11 12:45 12:46

Eργα του Γιάννη Ρίτσου δηµοπρατούνται για πρώτη φορά στη
Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σχέδια σε βότσαλα, αλλά και ένα ιδιαίτερα
αξιόλογο ανέκδοτο χειρόγραφο ...
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Αρ Νουβό και Γαλλικός Μοντερνισµός στην
Πινακοθήκη
18/11 5:05 17:05

Σαν να έχει βγει από τις σελίδες της «Αναζήτησης του χαµένου
χρόνου» του Προυστ. Υπέρκοµψη, µε πολυτελή φορέµατα και
πανάκριβα κοσµήµατα. Είναι η ...

Not the Old, Not the New, But the Necessary
18/11 1:25 13:25

«Not the Old , Not the New, But the Necessary» (Tatlin) αυτός είναι ο
τίτλος της έκθεσης της Ειρήνης Παγώνη στην Ch.Ili Art Gallery.

Ένα πείραµα κβαντικής φυσικής στο Σύνταγµα
17/11 4:25 15:56

Ό,τι µπορεί να πραγµατοποιηθεί, µοιάζει να συµβαίνει σε χρόνο
απροσδιόριστο. Τα «πράγµατα» εµφανίζονται πάντα σαν εκκρεµότητα
δύο ή περισσότερων ...

Cheapart 16, πιο φρέσκια από ποτέ!
17/11 3:36 15:37

H cheapart, µε το κλείσιµο των δεκαπέντε χρόνων της, µοιάζει τόσο
φρέσκια και επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Η µεγάλη συµµετοχή
καλλιτεχνών, η υποστήριξη ...

Ο Σταυρός του Σύµπαντος - Το κλειδί της
Δηµιουργίας
17/11 3:17 15:17

«Ο Σταυρός του Σύµπαντος-Το κλειδί της Δηµιουργίας» τιτλοφορείται
η εικαστική έκθεση της Λήδας Μητσώνη, που διοργανώνεται µε την
υποστήριξη της ...

Έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στις Kalfayan Galleries
17/11 3:09 15:03

Η έκθεση µε κεντρικό τµήµα το µνηµειακό έργο του Αλέξη Ακριθάκη,
"Bar", εντάσσεται στο πλαίσιο των εκθέσεων που πραγµατοποιούν κάθε
χρόνο οι Kalfayan ...

ΚΝΟΤ Gallery: Ενας κόµβος για τις τέχνες
16/11 4:34 16:34

Μια ανακαινισµένη πρώην disco στη συµβολή των οδών
Μιχαλακοπούλου, Πύρρου και Αρκαδίας στους Αµπελόκηπους
εγκαινιάστηκε τον Δεκέµβριο του 2009 και από ...

Μια αναπάντεχη επίσκεψη. Η Αθηνά στην... Αθήνα
16/11 2:53 14:53

«Μια αναπάντεχη επίσκεψη. Η Αθηνά από το Αρέτσο επισκέπτεται την
Αθήνα», η ενδιαφέρουσα αυτή έκθεση παρουσιάζεται στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης σε ...

Utopia Project από την ΑΣΚΤ
15/11 4:26 16:26

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας παρουσιάζει στο
Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ISET), το Αρχείο Utopia
Project 2006-2010.
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