Γιάννης Σπυρόπουλος
«Οι Ελληνικές Εικόνες του Γιάννη Σπυρόπουλου
1950-1960: διάλογος με τον τόπο του»

2

Η έκθεση «Οι Ελληνικές Εικόνες του Γιάννη Σπυρόπουλου 1950-1960: διάλογος
με τον τόπο του» πραγματοποιήθηκε από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο του θεσμού «Εν συρμώ 2018» σε συνεργασία
με το Ίδρυμα Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου. Παρουσιάστηκε στο Αρχοντικό
Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο, τον Απρίλιο-Μάιο του 2018.
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Το αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στη Νοτιοδυτική
Ελλάδα αλλά και ένα διατηρητέο έργο τέχνης που σώζεται σήμερα στην πόλη του Αιγίου, φιλοξενεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός: την αναδρομική έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Σπυρόπουλου. Ο Σπυρόπουλος, με καταγωγή
από το Διακοπτό λόγω της εντοπιότητας της μητέρας του, πέρασε την παιδική και εφηβική του ηλικία με την
οικογένειά της στην περιοχή αυτή από την οποία και εμπνεύστηκε. Σκοπός μας είναι το κτίριο Παναγιωτόπουλου
να ζωντανέψει, να στηρίζει έμπρακτα τις τέχνες και με συνεργασίες όπως αυτή με το Ίδρυμα Γιάννη και Ζωής
Σπυροπούλου, να μετατραπεί σε ένα ανοιχτό και φιλόξενο Κέντρο Πολιτισμού όχι μόνο για την Αχαΐα και την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Μαρία Τσουκαλά,
Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α
Αίγιο, Απρίλιος 2018

Φέτος ο οδοντωτός μας έδωσε την ευκαιρία για μια καινούρια γνωριμία, αυτή με το έργο του μεγάλου ζωγράφου
Γιάννη Σπυρόπουλου. Ο Σπυρόπουλος προσλαμβάνει τον τόπο και μας χαρίζει απλόχερα το δικό του τοπίο, το
χτίσιμό του μέσα από γραμμικότητες, ιδιαίτερους χρωματισμούς και φόρμες. Η γέφυρα της Ζαχλωρούς, ένα από
τα πολυδημοσιευμένα έργα του, με τις δυναμικές αποχρώσεις και τις σίγουρες κάθετες πινελιές μας έφερε σήμερα
κοντά, ενώνοντας μέσα από την αναδρομική αυτή έκθεση όχι μόνο το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα αλλά και το Αίγιο
με την Αθήνα. Αυτή τη φορά η ζωγραφική αναπαράσταση της γέφυρας στο έργο του Σπυρόπουλου, της μεταλλικής αυτής κατασκευής που επιτρέπει το πέρασμα από τη μια πλευρά του φαραγγιού στην άλλη, λειτούργησε
μεταφορικά σαν ένα μέρος όπου πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή ανθρώπινη συνάντηση. Ορμώμενοι από τις
διαφορετικές άκρες της καταφέραμε με το Ίδρυμα Σπυροπούλου να τη διασχίσουμε, να συναντηθούμε κάπου στη
μέση και να συστηθούμε. Η «χειραψία» αυτή σηματοδότησε την αρχή μιας συνεργασίας η οποία έφερε μετά από
χρόνια τον Γιάννη Σπυρόπουλο ξανά στον τόπο που μεγάλωσε και που αποτέλεσε το πρωταρχικό ερέθισμα της
ενασχόλησής του με την τοπιογραφία: το Διακοπτό, χωριό της μητέρας του και τόπος ενηλικίωσης του, τα Καλάβρυτα, τα γύρω χωριά και το φαράγγι του Βουραϊκού, τόποι έμπνευσης, αναζήτησης και έκφρασης.
Νάνσυ Χαριτωνίδου
Επιμελήτρια - εικαστικός
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Η Αφαίρεση στις λειτουργικές διαδικασίες της αντίληψης είναι για την επιστήμη και την φιλοσοφία μία
από τις πιο γόνιμες αστάθειες. Για την τέχνη της ζωγραφικής υπήρξε, εκτός από ένα από τα πιο ριζοσπαστικά ιστορικά κινήματα και ένας αναγκαίος μηχανισμός ανασύστασης της εικόνας που είχαμε για το
ζωγραφισμένο, ορατό κόσμο.
Όπως έγραψε η Ελένη Βακαλό χαιρετίζοντας το Μουσείο Γιάννη Σπυρόπουλου στα εγκαίνια του, το 1992
...“Στα πρώτα αφαιρετικά έργα του βλέπω σαφώς την καταγωγή τους από τη σεζανική ανάλυση της φόρμας. Ο
Σπυρόπουλος την επεκτείνει στη συνολική οπτική του θέματος. Το κατανέμει σε μέρη που τα τοποθετεί στον πίνακα
με εναλλασσόμενη προοπτική θέσεων και θεωρεί το χώρο συμπληρωματικό στοιχείο των μορφών, όχι φόντο. Έτσι
το τοπίο που κυρίως έχει για θέμα του εκείνη την εποχή, δεν αποτελεί αναπαράσταση. Δίνει τα μέρη μιας σύνθεσης
με διάταξη που υπαγορεύεται από το ρυθμό βαδίσματος του πίνακα”...

Έχει αποδειχθεί η προσωπική του συμβολή στην ιστορία της ελληνικής ζωγραφικής. Έχει καταγραφεί η
παρουσία του στις σημαντικότερες εικαστικές εκθέσεις του 20ου αιώνα.
Στην ζωγραφική του Σπυρόπουλου διακρίνουμε μια αρμονική σύμπραξη με το μέτρο του ελληνικού
τοπίου. Η ποιότητα αυτού του μέτρου είναι ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της ελληνικής φύσης και βρίσκεται
ενσωματωμένος στα έργα του.

Ο Γιάννης Σπυρόπουλος κατενόησε σε βάθος τις δυνατότητες αυτής της πολύπλοκης παρασκευής και τις
απέδωσε στα έργα κάθε φάσης της ζωγραφικής του, διαλέγοντας θέμα και τεχνικές.

Η έκθεση που παρουσιάζεται στο Αίγιο έχει δύο προσανατολισμούς, να παρουσιάσει το πολύχρωμο τοπίο μέσα στο οποίο ο ζωγράφος μεγάλωσε αλλά και και την πορεία του στην αφαιρετική χειρονομία που
τον έκανε αργότερα διάσημο ενώ την ίδια στιγμή τιμά τον τόπο που και τους ανθρώπους που τον καλούν
για να τον ξαναγνωρίσουν.

Πώς έγινε αυτό; Προβάλλοντας τα στοιχεία που θεωρεί βασικά για να συνθέσει όχι μια εικονική πραγματικότητα, αλλά την εμπειρία της, με αφηρημένα χαρακτηριστικά.

Ο Σπυρόπουλος με την ικανότητα παρατήρησης του χώρου που είχε, ενσωμάτωσε στο έργο του το αίσθημα του ελληνικού τοπίου, όπως εκείνος το βίωσε και το αγάπησε.

Αυτό, μετέβαλε σταδιακά την ίδια την ύλη της ζωγραφικής του, σε ζωντανό οργανισμό. Ενσωμάτωσε στο
σχέδιο το χρώμα, έτσι ώστε η φυσιογνωμία των έργων του να μετατρέπεταιι σε μία ύπαρξη. Η ποιότητα
της ζωγραφικής του αποτελεί παράδειγμα συγκέντρωσης και συνέπειας.

Στα χρώματά του αναγνωρίζουμε τον ουρανό που ξέρουμε, στις κατασκευές του βλέπουμε ξερολιθιές, στα
σκοτάδια του, αργότερα, βρίσκουμε την κρυφή μυσταγωγία της ελληνικής θρησκευτικότητας.

Ο τρόπος να νιώσει κανείς και να δεί κάν το αφηρημένο έργο τέχνης είναι μια επίπονη διαδικασία αναγνώρισης των εγγεγραμμένων συμβόλων. Τα σύμβολα αυτά διαλέγονται και αλλάζουν μέγεθος ακολουθώντας την οργάνωση του πίνακα.
Η δυναμική στο έργο του Σπυρόπουλου μοιράστηκε πάντα ανάμεσα στα βασικά ζωγραφικά χαρίσματα
(σχέδιο, χρώμα, τεχνική) και τα σύμβολα (αριθμοί, γράμματα, λέξεις, γεωμετρικά σχήματα, οργανικές
ύλες, κολλάζ). Απ΄ όποιον τομέα της ανθρώπινης γνώσης ή φαντασίωσης κι αν προέρχονται αυτά, αποδίδουν την αντίληψη του δημιουργού για μία καινούργια εικόνα του κόσμου. Ο κόσμος που αποτυπώνει
ο καλλιτέχνης συντίθεται από σχέσεις του με τα αξιώματα της ηθικής.
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Στην πορεία πενήντα χρόνων της ζωγραφικής του Σπυρόπουλου έχουν αναγνωριστεί, από πολλούς μελετητές, οι τρόποι και οι φόρμες της εικαστικής του γραφής, έτσι όπως εξελίχθηκε παρακολουθώντας τις
διεθνείς αναζητήσεις της τέχνης.

Γεννημένος το 1912 σε μία μικρή πόλη της Πελοποννήσου και μεγαλωμένος στο Διακοφτό, ο Γιάννης
Σπυρόπουλος έγινε διάσημος επειδή ακολούθησε την δική του λαμπερή πορεία στη ζωγραφική, δημιουργημένη μέσα από την παγκόσμια γλώσσα της Αφαίρεσης. Το όνομά του βρίσκεται, σήμερα, μεταξύ των
πιο άξιων Ελλήνων καλλιτεχνών με διεθνή αναγνώριση.
Όσες φορές ξανακοιτάξει κανείς έναν Σπυρόπουλο τόσο επεκτείνεται μπροστά του, όπως ο ορίζοντας
καθώς τον πλησιάζεις.
Όλγα Δανιηλοπούλου
Kαλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Γιάννη Σπυρόπουλου
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Φωτογραφία του 1946 με τον Διονύση
Παπαγιαννόπουλο στα ”Κατά συνθήκην ψεύδη”,
του Υάκινθου Μπεναβέντε.
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Δ. Παπαγιαννόπουλος, 1946
Λάδι σε μουσαμά, 50x40 εκ.
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Γέφυρα Zαχλωρούς, 1950
Λάδι σε μουσαμά, 53x64 εκ.
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Με τον παιδικό φίλο και συμμαθητή του, μετέπειτα σπουδαίο
ηθοποιό Διονύση Παπαγιαννόπουλο.
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Eλένη, 1950
Λάδι σε μουσαμά, 52x43 εκ.
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Nεκρή φύση Α΄, 1950
Λάδι σε μουσαμά, 58x78 εκ.
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Nεκρή φύση Β΄, 1950
Λάδι σε χαρτί, 23x31 εκ.

Nεκρή φύση Γ΄, 1952
Λάδι σε χαρτί, 53x50 εκ.
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Αγγίζοντας τις ματιέρες των παλιών σπιτιών,
που ανέδειξε αργότερα στη ζωγραφική του.
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Στέλιος, 1950
Λάδι σε μουσαμά, 60x50 εκ.
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Bαγόνια, 1951
Λάδι σε μουσαμά, 58x78 εκ.
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Γαϊδουράκια, 1952
Λάδι σε χαρτί, 35x50 εκ.
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Απόγευμα στο χωριό, 1952
Λάδι σε καπλαμά, 44x54 εκ.

24

Γυναίκες, 1952
Λάδι σε χαρτόνι, 40x30 εκ.

25

Αμπέλι, 1952
Λάδι σε μουσαμά, 60x80 εκ.
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27

28

Mένητες, 1952
Λάδι σε καπλαμά, 50x40 εκ.

29

Nεκρή φύση, Παιχνίδια, 1952
Λάδι σε χαρτί, 53x50 εκ.
30

Παιδί, με την κυριακάτικη φορεσιά του.
31

Στον Πύργο Β΄, 1952
Λάδι σε καπλαμά, 50x60 εκ.
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Στο χωριό Α΄, 1953
Λάδι σε χαρτί, 30x40 εκ.

Στο χωριό Β΄, 1953
Λάδι σε καπλαμά, 40x50 εκ.
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Στο χωριό Δ΄, 1953
Λάδι σε σελοτέξ, 80x100 εκ.
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Στο χωριό Γ΄, 1953
Λάδι σε μουσαμά, 60x80 εκ.
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Ο Γιάννης Σπυρόπουλος ποζάρει εμπρός
σε πρώιμα μαθητικά του έργα (~1928).
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Γεφύρι, 1953
Λάδι σε χαρτί, 23x40 εκ.

39

Zευγάρι, 1952
Λάδι σε χαρτί, 25x35 εκ.

Παππούς και εγγονός, 1953
Λάδι σε χαρτί, 51x34 εκ.
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Oρεινό Τοπίο, 1954
Λάδι σε χαρτί, 35x50 εκ.

42

Kαλοκαίρι, 1954
Λάδι σε μουσαμά, 45x55 εκ.
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Κόκκινο φυλάκιο, 1956
Λάδι σε καπλαμά, 48x68 εκ.
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Γραφισμοί, 1957
Λάδι σε χαρτί, 49x39 εκ.
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Γραφισμοί, 1957
Λάδι σε χαρτί, 38x54 εκ.
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Δάσος, 1958
Λάδι σε μουσαμά, 70x110 εκ.

47

Iθάκη, 1959
Λάδι σε χαρτί, 50x61 εκ.
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Φυτιές, 1959
Λάδι σε χαρτί, 47x58 εκ.
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Ο κατάλογος του Γιάννη Σπυρόπουλου με τίτλο «Οι Ελληνικές Εικόνες του
Γιάννη Σπυρόπουλου 1950-1960: διάλογος με τον τόπο του» σχεδιάστηκε και
τυπώθηκε με την επιμέλεια της Όλγας Δανιηλοπούλου σε 500 αντίτυπα σε χαρτί
tatami 135gr στο τυπογραφείο του Γ. Κωστόπουλου τον Απρίλιο του 2018.
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