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«Εγώ ζωγραφίζω, δεν εξηγώ»

ΤΕΛΕYΤΑΙΑ ΝΕΑ
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Εκατό έργα του πατέρα της αφαιρετικής ελληνικής ζωγραφικής παρουσιάζονται στο Μουσείο Μπενάκη
είκοσι χρόνια µετά τον θάνατό του και εξήντα από το βραβείο της Ουνέσκο στην Μπιενάλε της Βενετίας
ΑΡΘΡΟ
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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.
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Στα «τρία» η Κεντροδεξιά
Σχεδιάζουν να µε δολοφονήσουν
Εξοδος 150.000 ΝΑΤΟϊκών στρατιωτών από
Αφγανιστάν
Αγωνία για τους 29 παγιδευµένους σε
ορυχείο
Πυρηνικός πυρετός
«Ναι» στο προφυλακτικό υπό όρους λέει ο
Πάπας
«Κυανόκρανοι έφεραν τη χολέρα»

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύµβολό του τώρα, το
παλτό
Μια γυναίκα µε πάθος
«Προκλητική η εικόνα του
µνηµείου»
Μνηµείο το Μουσείο
Τεριάντ στη Μυτιλήνη
Ανοιχτή και τον χειµώνα η
Σπιναλόγκα
Η Αθήνα ανάβει σαν
µεγάλο καράβι... µε
Αρλέτα και Λάκη
Το Περού παίρνει πίσω
τους θησαυρούς του
Η Θεογονία συναντά τη
Συννεφούλα
Περισσότερα άρθρα...

«Αντίλογος» (1962, λάδι σε καµβά)

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.
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.

Tο νέο, Online, Lifestyle
περιοδικό για τον άνδρα που
ξέρει τι θέλει.

Στο e-shop.gr θα βρείτε χιλιάδες
προϊόντα για κάθε ψηφιακή σας
ανάγκη και στις καλύτερες τιµές.

30% Οικονοµία στα καυσιµά σας!
Εφ'όρου ζωής. Εγγυηµένη απόδοση σε αυτοκίνητα,
καυστήρες.Κερδίστε χιλιάδες Ευρώ!
www.fueleconomy.gr

The Sushi Bar
Σας περιµένουµε στο νέο µας κατάστηµα στο
Φάληρο!
www.thesushibar.gr

Ministry of Men
Online magazine for Men: Women,sex,gadgets,
travel,luxury, cars,style
www.ministryofmen.gr
Γιάννης Σπυρόπουλος

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.
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.
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
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Chevrolet Captiva 3,2 LT
Διάλεξε εσύ την τιµή που θέλεις και αγόρασέ το!
www.bidster.gr

ΑΓΟΡΕΣ
Κολιέ 14Κ Χρυσό
µε Μαργαριτάρια
435€

SEIKO Sportura
Black Rubber
Strap

kosmima.gr

430€
oroloi.gr
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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.

TELEFUNKEN
TF32-300 32''
LCD TV
309.00 €
e-shop.gr

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».
«Ανανεωτής»
«Η τιµή αρµόζει σε έναν καλλιτέχνη του οποίου το έργο ηγείται των ουσιαστικών δηµιουργιών της
σηµερινής ελληνικής ζωγραφικής. Είναι αναµφισβήτητα ένας από τους ανανεωτές της ζωγραφικής του
τόπου του...», είχε πει στην τελετή απονοµής ενός σηµαντικού βραβείου στον Γ. Σπυρόπουλο, του
Gottfried Von Herder του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, ο καθηγητής, πρύτανης Βέρνερ Βέλτσικ, το 1978
Δήµητρα Ρουµπούλα
dirouboula@pegasus.gr
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