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Σύνθετη Αναζήτηση

«ΣTPΩMATA πυκνότητας και λάµψης συνιστούν
τη δραµατικότητα στο έργο του ζωγράφου» είχε
πει η τεχνοκριτικός και ιστορικός τέχνης Ελένη
Βακαλό για το έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου,
του Eλληνα πρωταγωνιστή της αφαιρετικής
τέχνης. Σήµερα µε αφορµή την επέτειο µισού
αιώνα από τη βράβευσή του στην 30ή Μπιενάλε
της Βενετίας, αλλά και τη συµπλήρωση 20
χρόνων από τον θάνατό του, εγκαινιάζεται απόψε
έκθεση αφιερωµένη στο έργο του στο Μουσείο
Μπενάκη (κτίριο οδού Πειραιώς).

Oµως υπάρχει άλλη µία αφορµή για τα σηµερινά
εγκαίνια: η µεταφορά του Ιδρύµατος «Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου» στους χώρους ενός
ανακαινισµένου νεοκλασικού κτιρίου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη διασταύρωση των
οδών Τοσίτσα και Ζαΐµη.
Μία µετακόµιση που κρίθηκε απαραίτητη επειδή η προηγούµενη στέγη του µουσείου στην Εκάλη
ήταν αποµακρυσµένη τόσο από το κοινό όσο και από το κέντρο εξελίξεων της τέχνης.
Το πνεύµα και η πορεία του καλλιτέχνη φανερώνεται στους επισκέπτες της έκθεσης µέσα από
120 έργα της συλλογής.
Ο Γιάννης Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Πύλο της Μεσσηνίας το 1912. Από το 1930 έως το
1936 σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, µε καθηγητές τον Ουµβέρτο Αργυρό, τον
Σπυρίδωνα Βικάτο και τον Επαµεινώνδα Θωµόπουλο. Το 1938 ταξιδεύει στο Παρίσι µε υποτροφία
του κληροδοτήµατος Ουρανίας Κωνσταντινίδου, όπου συνεχίζει τις σπουδές του. Με το ξέσπασµα
του B'Α Παγκοσµίου Πολέµου γυρίζει στην Ελλάδα. Στην αίθουσα του «Παρνασσού»
πραγµατοποιεί το 1950 την πρώτη ατοµική του έκθεση. Εκείνη την εποχή αρχίζει να
διαµορφώνεται η αποτύπωση της αφαίρεσης στο έργο του. Το 1960 είναι στην οµάδα
καλλιτεχνών που εκπροσωπεί την Ελλάδα στην 30ή Biennale της Βενετίας, όπου αποσπά, από
κοινού µε τον Ιταλό Antonio Music, το βραβείο UNESCO.
Τα επόµενα χρόνια το έργο του φιλοξενείται σε σηµαντικούς εικαστικούς χώρους της Ευρώπης
και της Αµερικής. Η τελευταία του έκθεση έγινε στην γκαλερί Νέες Μορφές τρία χρόνια πριν από
τον θάνατό του (1990).
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Με αφορµή την έκθεση, θα παρουσιαστεί απόψε η τρίτη µονογραφία για τον ζωγράφο,
βασισµένη στη διδακτορική διατριβή που εκπόνησε ο αρχιτέκτονας Γιάννης Παπαϊωάννου, στο
ΕΜΠ. Oπως σηµειώνει ο συγγραφέας µε αυτό το έργο του βρέθηκε «ενώπιος ενωπίω µε ένα
έργο τεράστιας εσωτερικής συνοχής και συνέπειας, το οποίο πίστεψα πως θα έπρεπε σιγά-σιγά να
φωτισθεί, έτσι που να φανεί ο τρόπος µε τον οποίο κάθε πίνακας προέκυπτε από τον
προηγούµενό του». Η έκδοση περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό µε 900 εικόνες.
Για το έργο του Γιάννη Σπυρόπουλου θα µιλήσουν απόψε: οι Γιώργος Σορτίκος (πρόεδρος του
δ.σ. του Ιδρύµατος Σπυροπούλου), Oλγα Δανιηλοπούλου (κριτικός τέχνης), Τζούλια
Δηµακοπούλου (διευθύντρια του Ινστιτούτου Μελετών Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης), Γιάννης Χ.
Παπαϊωάννου (διδάκτωρ της Ιστορίας της Τέχνης), Μάνος Στεφανίδης (επίκουρος καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών) και Eφη Στρούζα (κριτικός/ιστορικός τέχνης).
Hδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ιδρύµατος θεσπίστηκε ετήσιο χρηµατικό βραβείο, το
«Eπαθλο Σπυροπούλου», το οποίο δίνεται σε δύο νέους καλλιτέχνες κάτω των τριάντα ετών. Στο
πλαίσιο της έκθεσης ο καλλιτέχνης και υπότροφος Ανδρέας Σάββας συµµετέχει παρουσιάζοντας
τα έργα «Μαυσωλείο» και «Επ'Α ώµου». Ακόµα κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται
βίντεο µε το έργο όλων των καλλιτεχνών που τιµήθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια µε το έπαθλο.
Διάρκεια της έκθεσης έως τις 28 Νοεµβρίου.
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