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Ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου και το αστικό περιβάλλον…

Γεννημένος στο Γαλαξείδι, μαθητής του Νικόλαου Λύτρα στη
Σχολή Καλών Τεχνών, ο Βασιλείου, εκφράζεται στη ζωγραφική
του με ποιητική δύναμη, σοφή
γνώση και χρήση του χρώματος,
πειθαρχημένη αξιοποίηση του
ζωγραφικού χώρου.
Όταν με τον πόλεμο του έλειπαν τα χρώματα, τα δύσκολα χρόνια 1940-1947 επιδόθηκε στην

Ανθρωποι και καΐκι

ξυλογραφία, στην οποία ήταν αυτοδίδακτος, και εικονογράφησε
με ιδιαίτερη επιτυχία λογοτεχνικά
κείμενα. Αγιογράφησε το ναό του
Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα. Τέλος ασχολήθηκε με τη σκηνογραφία, στην οποία διέπρεψε μέχρι
το 1985 που πέθανε.
Στα έργα του μπορούμε να
παρατηρήσουμε ένα ιδιότυπο
συνδυασµό ρεαλισµού και αφαίρεσης, επίσης να ανιχνεύσουμε
επιδράσεις από τη Βυζαντινή Τέχνη καθώς και σχέσεις µε καλλιτεχνικούς προβληματισμούς και
κινήματα της εποχής του (Γενιά
του ’30, Υπερρεαλισµός, Pop Art).
Με έντονη ελληνικότητα, χαρακτηριστικό της γενιάς του ’30,
και ιδιαίτερη αγάπη παρουσιάζει
τις ομορφιές της πόλης του, ένα
καθημερινό γεγονός, μια τελετή,

Η λάμπα της Αλίκης

κουβέντα, μια χειραψία και ο περίπατος στην παραλία δηλώνουν
ηθογραφικά στοιχεία, το δε καΐκι
μοιάζει να αιωρείται σε υπερρεαλιστικό σκηνικό.
Ένα πλήθος από τους ζωγραφικούς πίνακές του έχουν ως θέμα
την Αθήνα, την πόλη όπου ζούσε
και δημιουργούσε.
«Η λάμπα της Αλίκης», για την
Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η Αθήνα
απλωμένη στο αττικό λεκανοπέδιο φωταγωγημένη στο σούρουπο, με τη διακοσμημένη λάμπα

Πολυκατοικίες-Ακρόπολη

να αιωρείται σουρεαλιστικά στο
κέντρο, δίνει την εντύπωση πως
φωτίζεται από αυτή τη λάμπα. Πίνακας με …μαγικό φωτισμό!
Στον πίνακα «Αθήνα» προβάλλονται νεοκλασικές αθηναϊκές
οικίες, ενώ στο βάθος δημιουργείται ένα παιχνίδισμα από τις
πολλαπλές
διασταυρούμενες,
οριζόντιες, κατακόρυφες και
λοξές γραμμές των μεταλλικών
σκελετών, που θα μπορούσαν να

συμβολίζουν τον ανερχόμενο μεταπολεμικό οικοδομικό οργασμό
της Αθήνας και την αστυφιλία
που γιγάντωσε την πρωτεύουσα.
Συνήθως, όπως στον πίνακα παραπλεύρως, βλέπουμε τα
σπίτια στις παλιές γειτονιές, με
παραδοσιακά στοιχεία –εδώ τη
σιδερένια καγκελόπορτα ή το παράθυρο με τα παντζούρια του –
αλλά διαφαίνεται μια μελαγχολία
του μπαρμπα-Σπύρου, όπως τον
αποκαλούσαν, για την υποχώρηση του παραδοσιακού στοιχείου –
το σχόλιο του πίνακα η επιγραφή
στον τοίχο: «ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛ. …» – και την επικράτηση
της ομοιομορφίας του αστικού
τοπίου με χαρακτηριστικά το μπετόν και τις πολυκατοικίες.
Πικρό σχόλιο για την αλόγιστη οικοδομική δραστηριότητα
ο επόμενος πίνακας και ο ίδιος
ο τίτλος του: «Η σκαλωσιά που
χάλασε τη θέα». Η απλότητα της
τέχνης του: η θέα που ακούραστα
ζωγράφιζε στους πανέμορφους
πίνακές του …αθέατη και όμως η
κακόγουστη σκαλωσιά παρουσιασμένη με τέτοια ζωγραφική μαεστρία, ώστε βλέπουμε ένα έργο
πραγματικό καλλιτέχνημα!
Άλλο παράδειγμα της ικανότητάς του να μετατρέπει σε μαγικές
εικόνες ακόμα και αυτά που τον
ενοχλούσαν στο μάτι, είναι η μαρτυρία της κόρης του Δροσούλας:
Μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, τη Δήμητρα, η Δροσούλα
έμαθε, όπως λέει, «τον κόσμο
μέσα από τα μάτια του Βασιλείου,

Σκαλωσιά

μια γειτονιά, ένα δωμάτιο, μια
καρέκλα ή ένα λαμπτήρα, στοιχεία που αναδεικνύονται σε εξύμνηση της απλής καθημερινότητας με μαγικές ποιητικές εικόνες.
Στον πίνακα «Άνθρωποι και
καΐκι» ο χώρος κατακλύζεται από
ένα θαλασσί σε διάφορες διαβαθμίσεις που λειτουργεί ως το
μυστηριώδες βυζαντινό φόντο
των αγιογραφιών, ενώ οι φιγούρες, μια καρέκλα καφενείου, η
ανάγνωση μιας εφημερίδας, μια

Αντιπαροχή

Πολυκατοικίες

μέσα από την αισθητική του». Και
θυμάται χαρακτηριστικά: «Πόσο
γκρινιάζαμε όταν άρχισαν να
βγαίνουν οι κεραίες της τηλεόρασης και εδώ στην περιοχή χαλούσαν το τοπίο με τον Παρθενώνα.
Κάνει όμως τότε ο πατέρας κάτι
πίνακες και βάζει μέσα κεραίες.
Και τότε τις είδαμε με άλλο μάτι
και είπαμε ότι “δεν είναι και τόσο
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άσχημες”. Είχε μια θετική ματιά
σε όλα». (ΤΟ ΒΗΜΑ, Πολιτισμός,
10-10-2010)
Στο έργο παραπλεύρως διακρί-

Αθήνα 1976

νουμε λαϊκές πολυκατοικίες, την
κεραία της τηλεόρασης να υψώνεται δίπλα στον Παρθενώνα και
συνθήματα προεκλογικής περιόδου που «ρυπαίνουν» τους τοίχους της πόλης. Κι όμως ο πίνακας είναι θαυμαστός, με το χρυσό
του ουρανού που συγχωνεύει τις

Αθήνα

ομορφιές με τις κακοδαιμονίες
και συμφιλιώνει τον άνθρωπο με
την πόλη που τον ανέθρεψε και
τη ζει. Το καλλιτεχνικό μάτι του
βλέπει την Αθήνα σαν την όμορφη-άρρωστη που τη λατρεύει! Σε
ένα παράθυρο παρατηρήστε τη
φιγούρα του μπαρμπα-Σπύρου
να ζωγραφίζει.
Σημείωση: Αισθανόμαστε την
ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη
για την αβλεψία μας στο προηγούμενο φύλλο του Απριλίου,
σελ. 12, για τη λάθος αναγραφή
των στίχων του Διονύσιου Σολωμού από τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», που μας διέφυγε
από την πληκτρολόγηση, αλλά και
από τη διόρθωση! Οι ορθοί στίχοι:
Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει:
«Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες
φορές πεθαίνει»
Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/
http://blogs.sch.gr/pchaloul/

